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รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
ของประเทศไทย ระยะที่ 2
ก ล ไ ก ท า ง วินั ย แ ล ะ ก า ร ล ง โ ท ษ , ก า ร บ ริห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ,
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ ค ว า ม ซื่ อ ต ร ง ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ

แปลโดย กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สำนักงาน ป.ป.ท.)

คำนำ
ด้ว ยองค์การเพื่อความร่ ว มมือ ทางเศรษฐกิจ และการพัฒ นา (The Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) มี ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการในการจั ด ท ารายงานการเสริ ม สร้ า ง
ความซื่ อ ตรงในการบริ ห ารงานภาครั ฐ ของประเทศไทย ระยะที่ ๒ (Thailand Integrity Review Phase 2)
กับ หลายหน่ ว ยงาน ได้แก่ ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและ
พัฒนาแนวนโยบายของภาครัฐไทยในการส่งเสริมศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย
ให้มีความซื่อตรงในระดับนานาชาติ
กองการต่ า งประเทศ ส านั ก งาน ป.ป.ท. ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ และประโยชน์ จ ากรายงาน ฯ
จึงได้ดาเนินการแปลรายงานฯ ฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหารและผู้ ที่สนใจ สามารถนาข้อมูลไป
ปฏิบัติใช้ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ OECD และใช้ประกอบเป็นแนวทางในการดาเนินการและการพัฒนาเพื่อ
ใช้เป็นต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ในอนาคต
ทั้งนี้ สาหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาเอกสารรายงานฯ ดังกล่าว ฉบับภาษาอังกฤษ ได้ตาม
คิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้ โดย กองการต่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฯ ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่นาข้อมูลไปศึกษาและพัฒนานวัตกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาของภาคประชาสังคม นักลงทุน ตลอดจนนาพาประเทศไทยไปสู่การมีภาพลักษณ์ที่ดีด้าน
การต่อต้านการทุจริตในเวทีระดับนานาชาติได้
กองการต่างประเทศ
มกราคม ๒๕๖๕

รหัสเอกสาร (REV1)
สาหรับใช้อย่างเป็นทางการ

ข้อความเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
30 เมษายน 2564

สานักงานผู้อานวยการด้านการบริหารกิจการสาธารณะ
คณะกรรมการด้านการบริหารกิจการสาธารณะ
คณะทางานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความซื่อตรงสาธารณะ
รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2
เอกสารฉบับ REV1 นี้ จัดทาขึ้นเพื่อสะท้อนข้อคิดเห็นที่ได้รับจากคณะทางานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความซื่อตรง
สาธารณะ ที่ส่งมาภายในวันที่ 21 เมษายน 2564
รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 เป็นการประเมิน
องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการในระบบความซื่อตรงในการบริห ารงานภาครัฐของประเทศไทย ได้แก่ กลไก
ทางวินัยและการลงโทษ การบริหารความเสี่ยง และความซื่อตรงในการกาหนดนโยบายและกระบวนการ
ตัดสินใจในภาครัฐ รายงานฯ ได้นาเสนอ 1) แนวทางปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับวิธีที่จะทาให้
ระบบทางวินัยมีความสอดคล้ องและมีประสิท ธิภาพมากขึ้น และ 2) ได้จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้ าง
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต ให้ เ ข้ ม แข็ ง รวมทั้ ง 3) รายงานฯ นี้ จ ะประเมิ น
กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลและให้ทางเลือกในการเพิ่มความโปร่งใสและความซื่อตรงเพื่อสร้างนโยบายที่
รับผิดชอบและเป็นธรรม
ทั้งนี้ ผู้แทนจากคณะกรรมการด้านการบริหารงานสาธารณะได้รับเชิญเพื่อตรวจสอบเอกสารและให้ความเห็น
ในการอนุมัติและการประกาศเพื่อเผยแพร่ หาก OECD ไม่ได้รับข้อคิดเห็นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เราจะถือว่าเอกสารนี้ได้รับการอนุมัติ
คุณ Julio BACIO TERRACINO รักษาการหัวหน้าแผนกความซื่อตรงในภาครัฐ
(Julio.BACIOTERRACINO@oecd.org)
คุณ Jeroen MICHELS นักวิเคราะห์นโยบาย
(Jeroen.MICHELS@oecd.org)

เอกสารฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลและแผนที่ใด ๆ ที่รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ จะไม่สง่ ผลกระทบ ต่อสถานะหรืออานาจอธิปไตย
เหนืออาณาเขตใด ๆ /ต่อการกาหนดเขตแดนและชายแดนระหว่างประเทศ/ ต่อชื่อของอาณาเขต เมือง หรือพื้นที่ใด ๆ
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บทนา
1. จากความสาเร็จของรายงานเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ตรวจสอบองค์ ประกอบสาคัญของระบบความ
ซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐได้อย่างครบถ้วน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลไทย
ในการลงทุนด้านความซื่อตรงภาครัฐและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติและความเชี่ยวชาญกับกลุ่มประเทศ OECD
รายงานฯ ฉบับ นี้ดาเนินการโดยสานักงานผู้อานวยการด้านการบริหารกิ จการสาธารณะผ่านกระบวนการ
ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทย ซึ่งรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand-OECD Country
Program และแผนงานของภาพรวมสานักงานผู้อานวยการฯ ในเรื่องความซื่อตรงในภาครัฐ การแก้ไขปัญหา
การทุจริตในภาครัฐและการสร้างสถาบันภาครั ฐที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สามารถส่งเสริมการลงทุน
สนับสนุนการแข่งขัน และปรับปรุงประสิทธิภาพของรัฐบาล ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานนี้ ไม่เพียงแต่
พยายามสนับสนุนระบบความซื่อตรงของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความไว้ว างใจจากประชาชนและ
สร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศจะดาเนินไปตามเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
2. เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลไทยได้พยายามลดความเสี่ยงจากการทุจริตในภาครัฐอย่างต่อเนื่องและดาเนินการ
ตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) นอกจากนี้ ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ประเทศไทยยังได้ปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และ
พัฒนากรอบการวัดผลในการป้องกันการทุจริต รวมทั้ง ได้ปรับปรุงอานาจหน้าที่ของสถาบันที่ทางานด้านการ
สืบสวนการทุจริต
3. รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริห ารงานภาครัฐ ของประเทศไทย ระยะที่ 2 ทาให้เกิด การ
วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ในระบบความซื่อตรง ได้แก่ กลไกทางวินัยและการ
ลงโทษ การบริหารความเสี่ยง และความซื่อตรงในการกาหนดนโยบายและกระบวนการตัดสินใจในภาครัฐ
โดยรายงานฯ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะที่ส อดคล้ องกับ แนวปฏิบั ติที่ดี ระดับสากลและข้ อเสนอแนะของ OECD
ประจาปี 2560 ของคณะมนตรีความซื่อตรงในภาครั ฐ เช่น การสร้างความเชื่อมั่น ให้กระบวนการทางวินัยมี
ความสอดคล้อง การเสริมสร้างแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และการปรับปรุงกรอบการกากับ
ดูแลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน
4. ภายใต้ ทิ ศ ทางและการก ากั บ ดู แ ลของคุ ณ Elsa Pilichowski ผู้ อ านวยการฝ่ า ยด้า นการบริห ารกิ จ การ
สาธารณะ และคุณ Julio Bacio Terracino รักษาการหัวหน้าแผนกความซื่อตรงในภาครัฐ รายงานฯ ฉบับนี้
ได้รับการประสานงานโดยคุณ Jeroen Michels และเขียนโดยคุณ Jeroen Michels คุณ Pelagia Patsoule
คุณ Mariana Prats และคุณ Gavin Ugale โดยรายงานฯ ได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและข้อคิดเห็นจาก
คุณ Julio Bacio Terracino คุณ Frédéric Boehm คุณ Pauline Bertrand และคุณ Jelena Damnjanovic
ซึ่ ง มี คุ ณ Meral Gedik คุ ณ Balazs Gyimesi และคุ ณ Andrea Uhrhammer เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการ
เผยแพร่ ร ายงานฯ ส่ ว นคุณ Aleksandra Bogusz คุณ Jelena Damnjanovic คุณ Rania Haidar และคุ ณ
Charles Victor เป็นผู้ช่วยเหลือด้านการบริหารงานอื่น ๆ
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5. OECD ขอขอบคุณรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ที่ให้การ
สนั บ สนุ น และให้ ข้ อ มูล ตลอดโครงการ รายงานฯ ฉบับ นี้ยังได้รับประโยชน์ อย่ างมากจากข้ อคิ ดเห็ น ของ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในการนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการอภิปรายและให้ ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าใน
ระหว่างการประชุมเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 รายงานฯ
ยังได้รับประโยชน์จากข้อมูลอันทรงคุณค่าของเจ้าหน้าที่จากสานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ป.ป.ท. และสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาการปฏิบัติงาน ณ สานักงานใหญ่ OECD กรุงปารีส ฝรั่งเศส ในปี 2563
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
6. ระบบความซื่อตรงในภาครัฐที่ดีต้องมีแนวทางที่หลากหลาย ซึ่งกลไกทางวินัยและการลงโทษ การจัดการ
ความเสี่ยง และความซื่อตรงในนโยบายและกระบวนการตัดสินใจล้วนมีบทบาทสาคัญ การบังคับใช้มาตรการ
ด้านความซื่อตรงผ่านบทลงโทษเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นในการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการยกเว้นโทษ
และเพื่อรั บ รองความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบความซื่ อ ตรงโดยรวม การบริห ารความเสี่ ย งด้ า นความซื่ อ ตรง
สนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจและช่ว ยให้ บ รรลุ วัต ถุ ประสงค์ ด้า นความซื่ อ ตรงในท้ ายที่ สุ ด ส่ ว นความซื่ อ ตรงใน
กระบวนการตัดสินใจสามารถรับรองให้เกิดการติดตามเรื่องผลประโยชน์สาธารณะในการกาหนดนโยบายและ
ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะในระยะยาว ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และช่วยฟื้นฟูความไว้วางใจของ
ประชาชนต่อรัฐบาล รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2
เป็นการวิเคราะห์ เชิงลึกเกี่ยวกับ องค์ ประกอบที่ส าคั ญ 3 ประการในระบบความซื่อตรงในการบริหารงาน
ภาครัฐของไทย ซึ่งสอดคล้ องกับ ข้อเสนอแนะของ OECD ประจาปี 2560 ของคณะมนตรี ความซื่อตรงใน
ภาครัฐ ทั้งนี้เมื่อพิจารณว่ารายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของไทย ระยะที่ 1
เสร็จอย่างสมบูรณ์แล้ว การจัดทารายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของไทย ระยะที่ 2
ทาให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ จัดทารายงานฯ ครอบคลุมครบถ้วนทุก
หลักการของระบบความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
7. สาหรับกลไกทางวินัย ประเทศไทยมีพื้นฐานที่มั่นคงในการบังคับใช้กฎเกณฑ์และมาตรฐานด้านความซื่อตรง
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อยู่แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงระเบียบวินัย
ของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง อย่างไรก็ตาม ยังจาเป็นต้องมีการปฏิรูปเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
คุณภาพและแนะนาแนวทางในกระบวนการทางวินัยทีส่ อดคล้องกันมากขึ้น
8. สานักงาน ป.ป.ท. และสานักงาน ก.พ. อาจจัดทาทะเบียนพนักงานสอบสวนทางวินัยที่ได้รับการฝึกอบรม ผู้
มี ป ระสบการณ์ ท างกฎหมายและการสอบสวนที่ เ หมาะสม และสร้ า งส านั ก งานทางวิ นัย "ร่ ว มกั น " เพื่ อ
เสริมสร้างคุณภาพงานด้านวินัย โดยสานักงาน ป.ป.ท. และสานักงาน ก.พ. อาจกาหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนใน
การดาเนิ น การสอบสวนทางวินั ย แต่ล ะขั้น ตอนให้ แล้ ว เสร็จ เพื่ อให้ แน่ ใจว่า งานมีความตรงต่ อเวลาและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานหลายแห่งมีบทบาทคล้ายคลึงกันในการสอบสวนทางวินัย ประเทศ
ไทยอาจลดความซับซ้อนในการจัดตั้ง หน่วยงานเหล่านี้ โดยการรวมอานาจหน้าที่ในการสอบสวนทางวินัย ไว้
ภายใต้สานักงาน ป.ป.ท. นอกจากนี้ แม้ ว่าจะมีความพยายามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบวินัย
แต่ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางที่เป็นระบบสาหรับการใช้ข้อมูลทางวินัยเพื่อปรับปรุงนโยบายด้านความซื่อ ตรง
ประเทศไทยอาจพิจารณานาภารกิจในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางวินัยเชิงสถิติให้กับสานักงาน ก.พ.
และพยายามทาให้ข้อมูลทางวินัยที่เลือกไว้ให้สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่
รวบรวมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการบังคับใช้ทางวินัย
9. การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหลักที่สาคัญอีกประการหนึ่งสาหรับระบบความซื่อตรงและธรรมา
ภิบาลที่ดี ซึง่ การปฏิรูปประเทศของไทยล่าสุดได้ช่วยปรับปรุงแนวทางของรัฐบาลในการกาหนดและตอบสนอง
ต่ อ ความเสี่ ย ง อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี ป ระเด็ น ส าคั ญ ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ประการแรก รั ฐ บาลไทยโดยเฉพาะ
กรมบัญชีกลาง สามารถชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติของตนเองเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการปรับแต่งกลยุทธ์การสื่อสารของกรมบัญชีกลางเพิ่มเติมให้มี
การส่งเสริมคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงในฐานะเป็นเครื่องมือในการจัดการเพื่อการตัดสินใจและหลักธรร
มาภิบ าลที่ดี ขึ้น มากกว่า เป็ น แค่การปฏิบั ติตาม ประการที่ส อง รัฐ บาลสามารถปรับปรุงกลยุทธ์และการ
ดาเนินการตามการประเมินความเสี่ยงด้านความซื่อตรงตามที่ OECD ได้ระบุแนวทางการประเมินความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 แนวทาง ซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ในรัฐบาล โดยการผสมผสานความพยายามเหล่านี้ให้
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กลมกลืนกันสามารถช่วยลดความซ้าซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ และทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจภาระหน้าที่ ของตน
ในการจัดการและการควบคุม ความเสี่ยง นอกจากนี้ การเสริมสร้างความสามารถในการประเมินความเสี่ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค ยังเป็นประเด็นสาคัญสาหรับการพั ฒนาเช่นกัน ประการสุดท้าย ไทยยังมี
โอกาสที่จ ะทาให้ มั่น ใจว่ามีการปรับ ปรุ งการบริหารความเสี่ ยงด้านความซื่อตรงและการพัฒนาระบบการ
ควบคุ ม ภายในโดยรวมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยที่ น โยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
(Monitoring and Evaluation) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของนโยบายการควบคุมภายใน ซึ่งสะท้อนให้เห็นใน
มาตรฐานสากลหลายฉบับ กรมบัญชีกลางสามารถพัฒนาแผนการติดตามและประเมินผล รวมถึงกระบวนการ
ประเมินการประกันคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ในส่วนของความซื่อตรงในการกาหนดนโยบายและการตัดสิ นใจของภาครัฐ การตราพระราชบั ญ ญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เป็นก้าวสาคัญสู่การ
ส่งเสริมความซื่อตรงในกระบวนการตัดสินใจ โดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการในการยกร่าง
และยังกาหนดความจาเป็นในการพัฒนาระบบรวมศูนย์ ให้รายละเอียดและคาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการ
รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปรึกษาหารือสาธารณะทั้งหมด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
11. แม้ไทยจะมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชน
และภาครัฐในช่วงการร่างกฎหมายหรือการกาหนดนโยบายในวงกว้าง ตลอดจนการขาดข้อมูลสาธารณะ
เกี่ยวกับประเด็นของผู้กาหนดนโยบายหรือองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการ ซึ่งความขาดแคลนกฎระเบียบ
ด้านนี้ทาให้นโยบายสาธารณะของประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะถูก ใช้ประโยชน์โดยผู้หวังผลประโยชน์พิเศษ
โดยประเด็นนี้ได้รับการยืนยันจากรายงานความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของ the World Economic
Forum พ.ศ. 2560 - 2561 ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความโปร่งใสในการกาหนดนโยบายของรัฐบาลใน
ระดับที่ต่ากว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศสมาชิก OECD ในขณะเดียวกัน จากการ
จัดอันดับความสมบูรณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (RTI) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพทางกฎหมาย
ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการของประเทศไทยนั้นสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศอื่น ๆ
ในเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้เ พีย งเล็ กน้อย ด้ว ยเหตุนี้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ การปฏิรูปพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่กาลังจะจัดขึ้นนั้น ต้องมีแนวทางสาหรับประชาชนในการขอรับข้อมูล
ข่าวสารและเสริมสร้างความเป็นอิสระของกรรมาธิการข้อมูลข่าวสาร โดยให้มีการตัดสินใจแบบมีข้อผูกมัดและ
ให้ใช้งบประมาณของตัวเอง
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1. การจัดให้มีกลไกทางวินัยที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกันสาหรับเจ้าหน้าที่รั ฐในประเทศ
ไทย
บทนี้ประเมินกลไกทางวินัยสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษด้าน
ความเป็นธรรม ความสอดคล้องของนโยบาย การประสานงานของหน่วยงาน และการใช้ข้อมูล แม้ว่าประเทศ
ไทยจะมีพื้นฐานที่มั่นคงในการบังคับใช้กฎและมาตรฐานด้านความซื่อตรง แต่การปฏิรูปยังจาเป็นต้องมีขึ้นเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพและก่อให้เกิดแนวทางที่สอดคล้องในกระบวนการทางวินัย มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ประเทศไทย
อาจเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มนักสอบสวนทางวินัยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการลงโทษ
1.1 บทนา
12. กรอบการทางานด้านความซื่อตรงขั้นสู งแบบครอบคลุม มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการทุจริตให้
ประสบความสาเร็จ อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ต้องอาศัยการป้องกันและการสืบ สวนเท่านั้น แต่ควรใช้ความ
พยายามในการพัฒนากลไกการบังคับใช้ กฎหมายให้มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งการบังคับใช้กฎเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านความซื่อตรงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จาเป็นในการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ รับการยกเว้น
โทษ และเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือของระบบคุณธรรมโดยรวม การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการ
ละเมิดความซื่อตรง และการใช้มาตรการการลงโทษที่ยุติธรรม เป็นกลาง และทันท่วงที ช่วยทาให้มั่นใจได้ถึง
ความรับผิดชอบและสร้างความชอบธรรมให้กับกฎเกณฑ์และกรอบการทางานด้านความซื่อตรง อันเป็นการ
ป้องกันไม่ให้คนประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่าเสมอในภาครัฐยังเป็น การสื่ อ
ข้อความสาคัญสาหรับประชาชน โดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ เกิดความเชื่อมั่นต่อความสามารถของ
รัฐบาลในการจัดการกับการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ
13. บทนี้เป็นการศึกษาบทบาทและประสิทธิผลของระบบทางวินัยของประเทศไทยในฐานะกลไก
สาคัญในการบังคับใช้มาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐ เมื่อมองจากมาตรฐานและบรรทัดฐานสากล ตลอดจน
แนวปฏิบัติที่ดีระดับสากล บทนี้จะประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของกรอบการทางานปัจจุบัน การประเมินจะมุ่ง
ไปที่ข้อเสนอแนะของ OECD ว่าด้วยความซื่อตรงในภาครัฐ ที่เรียกร้องให้รัฐสร้างความมั่นใจว่ากลไกการบังคับ
ใช้ - รวมถึงกลไกทางวินัย – สามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการละเมิดมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐที่
น่าสงสัยทั้งหมดกระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึง่ ตามกรอบนี้ การวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่:
• ขอบเขตของการนากฎเกณฑ์ด้านความซื่อตรงมาใช้อย่างเป็นธรรม เที่ยงธรรม และทันท่วงทีในหมู่
เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทย
• กลไกความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
(เช่น ฝ่ายวินัยของส่วนราชการ สานักงาน ก.พ. สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. ตารวจ และ
พนักงานอัยการ)
• วิธีการที่กลไกทางวินัยของประเทศไทยเก็บรวบรวมข้อมูล รับรองความโปร่งใส และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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1.2. ภาพรวมของการดาเนินการทางวินัยสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศไทย
14. เจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบบวินัยทีแ่ ตกต่างกันไปตามประเภทหน่วยงาน โดยมี
กระบวนการที่เฉพาะใช้กับตารวจ1 ทหาร อัยการและผู้พิพากษา2 เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้ง
ซึ่งระบบวินัยของเจ้าหน้าที่รั ฐส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าข่ายประเภทเหล่านี้ถูกกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 ซึ่ ง ครอบคลุ ม เจ้ าหน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บการบรรจุ และแต่ง ตั้ งให้ รับ ราชการตาม
บทบัญญัติดังกล่าว สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นนั้น มีกฎหมายเฉพาะอยู่3 อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
ทางวินัยจะมีความคล้ายคลึงกับขั้นตอนในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
15. การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะถูก แจ้งผ่านข้อกล่าวหาร้องเรียนซึ่งได้รับมาจาก
แหล่งที่แตกต่างกัน การสอบสวนสามารถดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่างกัน (ดูตารางที่ 1.1) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ได้รับข้อกล่าวหา
ตาราง 1.1. ผู้ดาเนินการหลักของกลไกทางวินัยในประเทศไทยและความรับผิดชอบ
ผู้ดาเนินการ
การออกแบบและ
การปฏิบัติตาม
นโยบาย

หน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

กรอบกฎหมาย

คณะกรรมการ
ข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.)

คณะกรรมการ
อิสระมีอานาจ
และความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายใน
ประเด็นเฉพาะ
ด้าน

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

สานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพล
เรือน (สานักงาน
ก.พ.)

หน่วยงาน
ราชการขึ้นตรง
ต่อ
นายกรัฐมนตรี

-จัดทาข้อเสนอและให้คาปรึกษา
ครม. ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ภาครัฐ
-กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ และ
แนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลในหน่วยงานราชการและ
ประเด็นอื่น ๆ ที่กาหนดโดย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-เป็นหน่วยงานกลางด้าน
มาตรฐานงานทรัพยากรบุคคล
(HR) ได้แก่ จริยธรรมข้าราชการ
การบังคับทางวินัย การจัดการ
เรื่องร้องเรียน และจรรยาบรรณ
สาหรับข้าราชการ
-รับผิดชอบในการพัฒนากฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับทางวินัย
-พัฒนาการฝึกอบรมและมาตรฐาน
การดาเนินคดีทางวินัย
-ดาเนินการสอบสวนที่เกี่ยวข้อง
กับการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อได้รับข้อ
กล่าวหาที่เกี่ยวข้อง

การสืบสวนสอบสวน คณะกรรมการ
ป.ป.ช.

หน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ

1 พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
2
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
3
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
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-รับผิดชอบเฉพาะในการสอบสวน
การสืบสวนสอบสวน สานักงาน
ป.ป.ท.

หน่วยงาน
ราชการในฝ่าย
บริหาร ขึ้นตรง
ต่อนายก
รัฐมนตรี

การสอบสวนและ
การกาหนด
บทลงโทษ

หน่วยงาน
ราชการ

หน่วยงาน
ราชการในฝ่าย
บริหาร

การอุทธรณ์

คณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบ
คุณธรรม
(ก.พ.ค.)

หน่วยงานกึ่ง
ตุลาการ

การอุทธรณ์

ศาลปกครอง
ชั้นต้น

ศาลยุติธรรม

การอุทธรณ์

ศาลปกครอง
สูงสุด

ศาลยุติธรรม

คดีทุจริตที่ร้ายแรง
-ดาเนินการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับ
การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
-การสอบสวนจะดาเนินการเมื่อ
ได้รับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องหรือ
เมื่อได้รับมอบหมายจาก ป.ป.ช
-รายงานผลการสอบสวนต่อ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
("ผู้บังคับบัญชา") มีหน้าที่ในการ
บังคับใช้กลไกทางวินัย
-เมื่อได้รับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง
แล้ว จะมีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวน
ต่อไป
-หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(“ผูบ้ ังคับบัญชา”) วิเคราะห์ผล
การสอบสวนและพิจารณาว่าจะ
กาหนดบทลงโทษหรือไม่
-พิจารณาอุทธรณ์ที่ยื่นโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
กระบวนการทางวินัยที่มี
ผลกระทบต่อพวกเขา
-ทบทวนคุณธรรมของกฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของหน่วยงาน
-ตัดสินการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของ
ก.พ.ค. เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ
ข้าราชการโดยผู้บังคับบัญชา

พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิม่ เติม

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

-พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
-พระราชบัญญัติจดั ตั้ง
ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
-ตัดสินการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของ -พระราชบัญญัติ
ก.พ.ค. ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
บทลงโทษทางวินัย
-พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิ ธี
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พิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒

ที่มา: ปรับปรุงโดย OECD
16.กระบวนการทางวิ นั ย มี ก ารด าเนิ น การในหน่ ว ยงานของรั ฐ และเป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งความผิดทางวินัยมักจะเกิดผ่านการร้องเรียน และ
ค้นพบโดยผู้บังคับบัญชา หรือนักสืบสวนที่ดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น เช่น สานักงาน ป.ป.ช. และ สานักงาน
ป.ป.ท. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือมีการแจ้งถึงการประพฤติมิชอบแล้ว ผู้บังคับบัญชา 4จะเริ่มการสอบสวน
เบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่าคดีควรดาเนินการต่อหรือไม่ ผู้บังคับบัญชาอาจดาเนินการสอบสวนเบื้องต้นด้วยตนเอง
หรือมอบหมายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการสอบสวนเบื้องต้นและยื่นรายงานเพื่อ
ประกอบการพิ จ ารณา (ดู ที่ ก ล่ อ งข้ อ ความ 1.1) หากมี เ หตุ อั น ควรให้ ด าเนิ น การสอบสวนในคดี ต่ อ ไป
ผู้บังคับบัญชาจะจัดประเภทการประพฤติผิดตามข้อกล่าวหาว่าเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง
มิฉะนั้น คดีจะถูกยกเลิก
กล่องข้อความ 1.1. ขั้นตอนและกระบวนการการดาเนินการทางวินัยภายในหน่วยงานของรัฐ
กระบวนการทางวินัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา ด้วยเหตุนี้
คณะกรรมการสอบสวนจึงดาเนินการสอบสวนทางวินัยโดยนาหลักความยุติธรรม ความเป็นธรรมและความ
ตรงต่อเวลามาใช้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. การกาหนดแนวทางและประเด็นการสอบสวน
2. การแจ้งผู้ถูกกล่าวหาและคาอธิบายข้อกล่าวหา
3. การถามผู้ถูกกล่าวหาว่าประสงค์จะยอมรับหรือปฏิเสธ
4. การสืบพยานจากฝ่ายที่ตั้งข้อกล่าวหา
5. การแจ้งการสรุปพยานหลักฐานประกอบข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหา
6. การสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหา
7. การสืบพยานผู้ถูกกล่าวหา
8. การสอบพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายและการแสดงความคิดเห็น
9. การจัดทารายงานการสอบสวน
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557
17. เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น คณะกรรมการจะสรุปผลการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานและเสนอ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ซึง่ รายงานการสอบสวนจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
4

ผู้บังคับบัญชามักจะเป็นอธิบดีหรือสูงกว่า โดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนกาหนดให้ผบู้ ังคับบัญชาเป็นผูม้ ี
อานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
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•
•
•

สรุปข้อเท็จจริงและหลักฐาน
น้าหนักความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน

18. ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้บังคับบัญชาจะตัดสินใจว่าจะดาเนินการตามบทลงโทษหรือไม่ ซึ่งบทลงโทษ
ทางวินัยสามารถกาหนดได้โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เจ้าหน้าที่ที่พบว่ามีความผิดสามารถยื่นคา
ร้ อ งต่ อ ก.พ.ค. เพื่ อ อุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาได้ ซึ่ ง ก.พ.ค. จะด าเนิ น การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ห รื อ อาจแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบอุทธรณ์ก็ได้ ซึง่ คาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. มีผลผูกพันกับผู้บังคับบัญชา
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. สามารถยื่นคาร้องได้ที่ศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็น
ผู้ตัดสินคาวินิจฉัยชี้ขาด
19. จากภาพรวมดังกล่ าว ในส่ ว นต่อไปนี้จะเน้นที่กลไกที่ประเทศไทยใช้ เพื่อ สร้างความมั่นใจว่า
กระบวนการทางวินัยมีความเป็นธรรม เป็นกลาง และทันท่วงที ตลอดจนเกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และมีความโปร่งใสภายใต้กฎเกณฑ์ทางวินัยและกลไกการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ
1.3. การรับรองความเป็นธรรม ความเป็นกลาง และความตรงต่อเวลา
1.3.1. มีการกาหนดและจาแนกประเภทของความผิดทางวินัยไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสนับสนุนการใช้
กรอบกฎหมายที่สอดคล้องกัน
20. ข้อเสนอแนะของ OECD เน้นย้าถึงความจาเป็นด้านความเป็นธรรม ความเป็นกลาง และความ
ตรงต่อเวลาในการบังคับใช้มาตรฐานความซื่อตรงในภาครั ฐ โดยเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ นาหลักการสาคัญ
เหล่านี้ไปปรับใช้ในระบอบการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้มีส่วนในการสร้างหรือ
ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรฐานและกลไกการบังคับใช้ และสามารถนาไปใช้ทั้งในระดับการ
สอบสวน ตลอดจนในระดับของกระบวนการพิจารณาคดีในศาลและการกาหนดบทลงโทษ
21. ในประเทศไทย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนกาหนดภาระหน้าที่สาหรับข้าราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจในการจั ด การกั บ การประพฤติ มิ ช อบผ่ า นกระบวนการทางวิ นั ย นอกจากนี้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนยังกาหนดบทลงโทษสาหรับข้าราชการที่กระทาความผิดทางวินัย
ซึ่งแยกความแตกต่างระหว่าง “การละเมิดวินัยอย่างร้ายแรง” และ “การละเมิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง” ซึง่ ในตาราง
ที่ 1.2 การจ าแนกประเภทการกระทาความผิ ด จะส่งผลกระทบต่อบทลงโทษที่กาหนด การละเมิดวินัยที่
ร้ายแรงนั้น ส่วนใหญ่ครอบคลุมถึงการทุจริตประเภทต่าง ๆ (เช่น การเรียกร้องค่าจ้างและเงินช่วยเหลือการ
เดินทางแบบทางการที่เป็นเท็จ การกระทาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น) และความผิดทางอาญาอื่น ๆ (เช่น การพนัน
การบริโภคสารมึนเมา)
ตารางที่ 1.2. ประเภทของการกระทาผิดและการลงโทษในประเทศไทย
ประเภทของการกระทาความผิด
การละเมิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง

บทลงโทษ
ขึ้นอยู่กับกรณี:
• ภาคทัณฑ์
• การตัดเงินเดือน
• การลดเงินเดือน
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การละเมิดวินัยอย่างร้ายแรง

ทางเลือกอีกทางหนึ่ง: ทัณฑ์บนหรือการตักเตือนเมื่อ
มีเหตุให้ละเว้นจากการถูกลงโทษ
• การปลดออก
• การไล่ออก ซึ่งขึ้นอยู่กับน้าหนักของคดี

ที่มา: จัดทาโดย OECD โดยอิงจากรายงานที่ให้มา
22. ระบบการลงโทษของไทยมีความครอบคลุมมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ (ดูกล่องข้อความที่
1.2.) ซึ่งครอบคลุมการลงโทษทางปกครองประเภทต่าง ๆ
กล่องข้อความ 1.2. การลงโทษทางวินัยทางปกครองในประเทศสมาชิก OECD และประเทศหุ้นส่วนที่หยิบยกมา

ประเทศสมาชิก OECD และประเทศหุ้นส่วนจัดให้มีประเภทบทลงโทษเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้:
•
•
•
•
•
•
•

โทษปรับ
การลดตาแหน่ง (ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน และสหรัฐอเมริกา)
การลดเงินเดือน (เยอรมนี เนเธอร์แลนด์) หรือการระงับการขึ้นเงินเดือนเป็นครั้งคราวในอนาคต
(เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร)
การบังคับโอนย้ายโดยมีภาระผูกพันให้เปลี่ยนที่อยู่อาศัย (ฝรั่งเศส สเปน สหราชอาณาจักร)
การเกษียณอายุภาคบังคับ (ฝรั่งเศส)
การลดหรือสูญเสียสิทธิบานาญ (เยอรมนี – สาหรับข้าราชการเกษียณอายุ และบราซิล)
การลดสิทธิในวันหยุดหรือการลากิจส่วนตัว (เนเธอร์แลนด์)

ที่มา : OECD ปี 2017 และ Cardona ปี 2003

23. พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บข้ าราชการพลเรื อนได้ กาหนดค าจ ากัด ความไว้ อย่ างชั ดเจนส าหรั บ
“การละเมิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง” (มาตรา 84) และกาหนดคุณลักษณะของ “การละเมิดวินัยอย่างร้ายแรง”
(มาตรา 85) นอกจากนี้ คู่มือ OCSC ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย ได้ให้ตัวอย่างที่เป็นประโยชน์และอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งที่ถือเป็นการละเมิดวินัยอย่างร้ายแรง และสนับสนุนการใช้กรอบกฎหมายที่สอดคล้องกัน
24. นอกจากนี้ มาตรา 42 (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น เน้ น ย้ าว่ า การ
ดาเนินการทางวินัยต้องดาเนินการอย่างยุติธรรมและปราศจากอคติ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงต้องคานึงถึงหลัก
คุณธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางวินัย รวมทั้งขั้นตอนการกาหนดบทลงโทษ
25. ในส่วนของการตรวจสอบและถ่วงดุล มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้ว ให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการสามัญประจากระทรวง
(อ.ก.พ. กระทรวง) หรือ ก.พ. ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. พบว่าการดาเนินการทางวินัยไม่ถูกต้อง
หรือเหมาะสม จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการแก้ไข โดย อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. ก็ได้ และให้มีกลไก
เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้กฎหมายที่สอดคล้องกัน
1.3.2. จ าเป็น ต้ องมีการรั บรองเพิ่มเติ มเพื่อเสริมสร้ า งความซื่อตรงของผู้ บังคับบัญชาและรั บรองการ
กาหนดบทลงโทษอย่างยุติธรรม
26. การลงโทษทางวินัยควรดาเนินการตามกฎหมายเท่านั้น และผู้ที่บังคับใช้กฎหมายควรดาเนินการ
อย่างเป็นกลาง ควรใช้ความเป็นกลางในทุกขั้นตอนของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึง
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ความท้าทายในระบบวินัย โดยที่กระบวนการตัดสิน อย่างน้อยในขั้นตอนแรกมักมีการตัดสินโดยหน่วยงานกึ่ง
ตุลาการ อันเป็นลักษณะทางปกครองและไม่มีหลักประกันการดาเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ หน่วยงาน
ฝ่ายตุลาการ
27. ในประเทศไทย การพิจารณาลงโทษทางวินัยจะดาเนินการโดยผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบการ
บรรจุเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 57 และ 90 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งมักเป็น
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มหี น้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
• พิจารณามูลคดีและลักษณะความผิดทางวินัยในระดับสอบสวนเบื้องต้น
• แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรับผิดชอบการดาเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างเป็นทางการ
• ตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนดมาตรการการลงโทษที่เป็นไปได้
28. ในกรณีของการละเมิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาสามารถเริ่มดาเนินการทางวินัยได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม ซึง่ ในการแจ้งเจ้าหน้าที่
รัฐที่ถูกกล่าวหา จะมีการจัดทาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อกล่าวหา ("คาแถลงเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดที่ถูกกล่าวหา") โดยระบุถึงการละเมิดวินัยที่ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดวินัย
อย่างร้ายแรง มาตรา 93 กาหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดังกล่าวถือเป็น “แถลงการณ์เกี่ยวกับการกระทาความผิดที่ถูกกล่าวหา” และต้องมีการแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เกี่ยวกับการกระทาผิดที่ถูกกล่าวหานั้น
29. แม้ว่าผู้บังคับบัญชาจะมีอานาจในการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง แต่ก็มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
หลายอย่างเพื่อให้ แน่ใจว่ากระบวนการทางวินัยมีความซื่อตรง ประการแรก ผู้ถูกกล่าวหาสามารถคัดค้าน
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการสอบสวนได้ ตัว อย่างเช่น หากมีส่ ว นเกี่ยวข้ องส่ ว นตัว หรื อเกี่ ยวข้ อ งกั บ
กรรมการหรือเหตุอื่นใดที่ขัดขวางความไม่เป็นกลาง ประการที่สอง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกลงโทษมีสิ ทธิอุทธรณ์
คาตัดสินของผู้บังคับบัญชาได้สองขั้นตอน ขั้นแรกที่ ก.พ.ค. และขั้นต่อไปที่ศาลปกครอง นอกจากนี้ หลักการ
และหลักประกันความเป็นธรรมยังถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในคู่มือ OCSC สาหรับการดาเนินการทางวินัย
ตามหลักนิติธรรมและมีผลผู กพัน ให้ เข้าถึงความจริงของข้อเท็จจริงและตัดสิ นใจด้ว ยความเสมอภาคและ
ปราศจากความลาเอียงซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลัก
30. แม้จะมีการตรวจสอบและถ่วงดุลเหล่านี้ ความท้าทายยังคงอยู่ในทางปฏิบัติในการรับรองความ
ซื่อตรงของผู้บังคับบัญชาและความเป็นกลางของการตัดสินใจ แท้จริงแล้ว การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียชาวไทย
ทาให้ทราบว่ากระบวนการตัดสินใจค่อนข้างเป็นการใช้ดุลยพินิจ ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีมาตรการรับรองตาม
ขั้ น ตอนเพื่ อ รั บ ประกั น ว่า การด าเนิ น การทางวินั ย จะปราศจากอิ ท ธิพ ลจากภายในหรื อ ภายนอก รวมทั้ ง
ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
31. มาตรการรับรองตามขั้นตอนที่ควรมีเป็นอย่างน้อย มีดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คัดเลือกบุคลากรที่รับผิดชอบในการดาเนินการทางวินัยตาม
วัตถุประสงค์ เกณฑ์ตามคุณธรรม (โดยเฉพาะตาแหน่งระดับอาวุโส)
• การดูแลให้บุคลากรที่รับผิดชอบในการดาเนินการทางวินัยมีระดับความมั่นคงในหน้าที่
การงานที่เหมาะสมและเงินเดือนเทียบเคียงกับข้อกาหนดของงาน
• การดูแลให้บุคลากรที่รับผิดชอบในการดาเนินการทางวินัยได้รับการคุ้มครองจากการคุกคาม
และการข่มขู่เพื่อไม่ให้กลัวการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้น
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• การดูแลให้บุคลากรที่รับผิดชอบในการดาเนินการทางวินัยมีอิสระในการเลือกคดีที่จะ
ดาเนินการ
• การดูแลให้บุคลากรที่รับผิดชอบในการดาเนินการทางวินัยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
สถานการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างทันท่วงทีและมีขั้นตอนการจัดการที่ชัดเจน
1.3.3. การจัดทาทะเบียนผู้สอบสวนทางวินัยที่ได้รับการฝึกอบรมหรือการนาร่องการบริการทาง
วินัยแบบ "ร่วม" จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการสอบสวนทางวินัย
32. คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสอบสวนคดีทางวินัยในหน่วยงานของรัฐ และ
มีหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับประกันความยุติธรรม (ดูก ล่อง
ข้อความ 1.1) การสอบสวนทางวินัยแตกต่างจากกระบวนการทางอาญา ซึ่งเน้นที่การรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาของโจทก์โดยไม่ค่อยคานึงถึงหลักฐานจากฝั่งผู้ต้องสงสัยหรือพยาน
33. ในการสอบสวนทางวินัย สมาชิกของคณะกรรมการสอบสวนผู้ทาหน้าที่พนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริง ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาข้อเท็จจริงในคดี พร้อมทั้งให้
คาปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเรื่องการกาหนดบทลงโทษ วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการสอบสวนคือเพื่อให้
ได้ ม าซึ่ ง การพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง โดยมี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งรั บ ฟั ง ข้ อ กล่ า วหาทั้ ง สองฝ่ า ย ซึ่ ง คณะกรรมการจะ
ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน คือ ประธานและกรรมการอีกสองคน กรรมการคนหนึ่งได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเลขานุการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนอาจมีผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคน โดยคุณสมบัติสมาชิก
ของคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้
• เป็นข้าราชการ
• ประธานควรดารงตาแหน่งในระดับอย่างน้อยเท่ากับหรือสูงกว่าผู้ถูกกล่าวหา
• กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนควรเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมาย ผู้สาเร็จการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบุคคลที่
ผ่านการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
34. ปัจจุบันไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางในหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดการเรื่องทางวินัย สมาชิกของ
คณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้ง แบบหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันและขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญที่จาเป็น
สาหรับแต่ละคดี แท้จริงแล้ว จากการสัมภาษณ์ผู้แทนของสานักงาน ก.พ. ทาให้พบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เต็ม
ใจที่จะเข้าร่วมเป็น กรรมการสอบสวนด้ว ยเหตุผลหลายประการ ประการแรก มีปัญหาเรื่องความสั ม พันธ์
ส่วนตัวระหว่างเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานภาครัฐขนาดเล็ก ความสัมพันธ์ส่วนตัวประเภทนี้อาจเป็นอันตรายต่อ
ความเป็นอิสระของกระบวนการสืบสวน ยิ่งไปกว่านั้น หน้าที่เกี่ยวกับเรื่องทางวินัยมักถูกมองว่าเป็นการปฏิบัติ
ตามแนวทางเดิม (tick the box exercise) และถูกมองว่าเป็นการเพิ่มภาระงานประจาวัน ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
ประเด็นเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของกระบวนการสอบสวนและความเป็นธรรมของการบังคับใช้ทาง
วินัย ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรที่ทุ่มเทด้วยเครื่องมือที่เพียงพอ ทักษะเฉพาะ และความเข้าใจในเนื้องานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
35. จากข้อมูลที่ให้ ไว้ร ะหว่างการประชุม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หน่วยงานของรัฐ บาลไทยประสบ
ปัญหาขาดแคลนบุ คลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เช่น ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางวินัย และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการสอบสวนทางวินัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ
ทางวินัยมีประสิทธิผล การสร้างความมั่นใจในการฝึกอบรมและสร้างความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมาย ไม่เพียงแต่ ช่วยจากัดทางเลือกในการใช้ดุลยพินิจเท่านั้น แต่ยังช่วยจัดการกับความท้าทายทาง
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วิชาการ รับรองแนวทางที่สอดคล้องกัน และลดอัตราการลงโทษที่ถูกทาให้เป็นโมฆะอันเนื่องมาจากขั้นตอนที่
ผิดพลาดและการสอบสวนที่มีคุณภาพต่า
36. ประเทศไทยมีสองทางเลือกที่สามารถพิจารณาเพื่อเอาชนะปั ญหาคอขวดเหล่านี้ คือสร้างความรู้
เกี่ยวกับเรื่องทางวินัย และเพิ่มขีดความสามารถของระบบการบังคับใช้ทางวินัยเพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหา
เกี่ยวกับการละเมิดความซื่อตรง
1. พิจารณาจัดทาทะเบียนผู้สอบสวนทางวินัยที่ได้รับการฝึกอบรม ซึ่งมีป ระสบการณ์ทาง
กฎหมายและการสอบสวนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นมืออาชีพและกระบวนการ
ทางวินัยมีคุณภาพ
แนวทางนี้จะต้องใช้ความพยายามในการลงทุนในการฝึกอบรมเฉพาะทางสาหรับ
การสอบสวนทางวินัย และให้สิ่งจูงใจที่เหมาะสมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีภูมิหลั งทาง
วิชาชีพและวิชาการที่เหมาะสมมาเข้าร่วม ในบริบทดังกล่าว ประเทศไทยสามารถเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของผู้สอบสวนทางวินัยโดยการจัดทาโปรไฟล์งานเฉพาะที่สะท้อนถึงอานาจ
ที่ได้รับมอบหมายและงานที่จาเป็นในการดาเนินการสอบสวน สิ่งจูงใจอาจรวมถึงทางเลือกที่
หลากหลาย ตั้งแต่ค่าตอบแทนทางการเงินไปจนถึงการออกใบรับรอง ในส่วนการฝึกอบรม
เฉพาะทางสานักงาน ก.พ. กาลังพัฒนาการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการดาเนินการทาง
วินั ย ซึ่งกาลั งได้รั บ การปรับปรุงให้ ทันสมัยด้ว ยหลักสู ตรพิเศษ (2020-21) (ดูตาราง 1.3)
ประกอบด้วยเกณฑ์วัดเป้าหมายเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการสอบสวนทางวินัยที่ครอบคลุม
หั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ เช่ น กฎการสอบสวน การกล่ า วหา การก าหนดบทลงโทษ ฯลฯ โดยการ
ฝึกอบรมควรเป็นข้อบังคับสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่เข้าร่วมในกระบวนการสอบสวน
แนวทางสู่การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจถึงความสอดคล้องของการ
สอบสวนและจากัดดุลยพินิจที่อาจเกิดขึ้น
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสานักงาน ป.ป.ท. ควรเป็นผู้นาใน
การพัฒนาและจัดการทะเบียนนักสืบสวนสอบสวนนี้
ตาราง 1.3. ภาพรวมของการฝึกอบรมของสานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย
หลักสูตรทั่วไป

หลักสูตรพิเศษ (กาลังปรับปรุง)

ระยะ
เรื่อง/หัวข้อ
เวลา
เรื่อง/หัวข้อ
(ชม.)
วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินการทางวินัย 3 จิตวิทยาการสืบสวนและการจัดทาการบันทึก
บทบาทและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติทางวินัย
วินัยข้าราชการ
6 เทคนิคและศิลปะการสืบสวน
กฎและกระบวนการสอบสวน
9 การเขียนรายงานการสอบสวน
และการจัดทารายงานการสอบสวน
การกล่าวหา
3 การสัมมนาทางวินัย
วิธีกาหนดประเด็นการสอบสวน
3 สัมมนาด้านปกครอง
เทคนิคการสืบสวน
3
การพิจารณาหลักฐาน
3
รายงานการสอบสวน
3

ระยะ
เวลา
(ชม.)
6
6
9
6
3
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การตรวจสอบ
การพิจารณาความผิดและการกาหนดบทลงโทษ
การลงโทษ
หลักการจัดทารายงานการสอบสวน
การดาเนินการสอบสวนและรายงานการ
สอบสวน
กฎหมายทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับวินัย
ข้าราชการพลเรือน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
คดีปกครองที่สาคัญเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ
ทางวินัย
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในการ
ละเมิด
การปกป้องระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ที่มา: จัดทาเอกสารโดยสานักงาน ก.พ.

3
3
9
3
3
3
3
3

37. ส านั กงาน ก.พ. ในฐานะหน่ ว ยงานหลักที่รับผิดชอบด้านวินัยในภาครัฐ ตลอดจนการพัฒ นา
แนวทาง มาตรฐาน และการฝึกอบรม สามารถเป็นผู้นาในการริเริ่มการประสานงานกับหน่ว ยงานของรัฐ
ซึ่งในปัจจุบันแผนกทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานราชการเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สอบสวนที่มีศักยภาพ และได้พัฒนาประเภทของบัญชีรายชื่อ ที่ได้คัดเลือกกรรมการให้เข้าร่วมในการสอบสวน
ทางวินัย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐคนเดียวกันเป็นผู้ดาเนินการสอบสวนเช่นเดิมเนื่องจากคนอื่นๆ ไม่เต็ม
ใจที่จะเข้าร่วม ด้วยเหตุนี้ จึงควรใช้แนวทางแบบรวมศูนย์ผ่านการพัฒนากรอบโครงสร้างภารกิจ และการ
ลงทะเบียนของผู้สอบสวนที่ได้รับการฝึกอบรมภายใต้การดูแลของสานักงาน ก.พ. จะเหมาะสมกว่า
2. พิจารณาจัดตั้งการบริการทางวินัยร่วมกันภายใต้หน่วยงานที่รวมศูนย์ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของการสอบสวนทางวินัยและจัดการกับข้อจากัดด้านทรัพยากร
ระบบทางวิ นั ย มี ห ลายรู ปแบบ (ตารางที่ 1.4) ซึ่ ง อาจเป็ น หน้า ที่ รั บผิ ดชอบของ
หน่วยงานรวมศูนย์หรือมีการกระจายอานาจให้หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ซึ่งหลายประเทศเป็น
ระบบแบบผสม กล่าวคือความผิดที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าจะถูกดาเนินการโดยหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ ในขณะที่ความผิดร้ายแรงจะอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
กลางหรือศาลชานัญพิเศษ ประเทศไทยดาเนินตามระบบแบบผสมซึ่งสานักงาน ป.ป.ช. และ/
หรือ ป.ป.ท. จะดาเนินการกับความผิดเกี่ยวกับการทุจริตอย่างร้ายแรง ในขณะที่หน่วยงาน
ของรั ฐ อื่น ๆ ยั งคงรั บ ผิ ดชอบเกี่ยวกับความผิ ดทางวินัยที่ร้ายแรงน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม
ตามที่กล่ าวไว้ข้างต้น หน่ ว ยงานของรัฐ ต้องเผชิ ญกั บข้ อจากัด ในการบัง คับใช้ มาตรฐาน
ความซื่อตรงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยกัน ไปจนถึง
การขาดแคลนทรัพยากร ดังนั้น เพื่อจัดการกับความท้าทายนี้ ไทยอาจพิจารณานาร่องเรื่อง
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การจัดตั้งสานักงานทางวินัยที่ใช้ร่วมกันหรือ "การจัดจ้างจากคนภายนอก (Outsourcing)”
ให้ดาเนินการสอบสวนทางวินัยให้กับหนึ่งหน่วยงานกลางต่อต้านการทุจริตที่มีอยู่
ตารางที่ 1.4. ภาพรวมเปรียบเทียบกระบวนการทางปกครองในประเทศที่ได้คัดเลือกมาเป็นตัวอย่าง
ประเทศ
บราซิล

การสอบสวนและการพิจารณาคดี

การตัดสินลงโทษ

การบังคับใช้บทลงโทษ

1) ขั้นตอนแบบง่ายสาหรับคดีรอง (รวมถึง
การยอมรับผิด)
2) การไต่สวนอย่างเป็นทางการ
(sindicancias) โดยหน่วยงานระดับ
กระทรวงสาหรับความผิดที่ร้ายแรงน้อยกว่า
3) คณะกรรมการชั่วคราวซึ่งมีข้าราชการ 3
คน (กระบวนการทางวินยั ทางปกครอง)
สาหรับความผิดร้ายแรง

หน่วยงานระดับกระทรวงและการ
สอบสวน
หน่วยงานระดับกระทรวงและการ
สอบสวน

หน่วยงานระดับกระทรวงและ
คณะกรรมการวินัยแห่งชาติ

เยอรมนี

หน่วยงานระดับกระทรวงแต่ละกระทรวง

ฮ่องกง

ICAC

สาหรับความผิดร้ายแรง
คณะกรรมการสามารถเสนอให้มี
การลงโทษ (รวมถึงการไล่ออก)
ต่อหน่วยงานระดับกระทรวงและ
คณะกรรมการวินัยแห่งชาติ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้
ไม่สามารถคัดค้านข้อเสนอของ
คณะกรรมการโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร
หน่วยงานระดับกระทรวงแต่ละ
กระทรวง
ICAC ให้ข้อเสนอแนะ

เม็กซิโก (ภายใต้การ
ปฏิรูปเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่ง
เป็นไปตามระบบ
ต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ การออก
กฎหมายรองที่รอ
ดาเนินการ)
เนเธอร์แลนด์

1) หน่วยงานควบคุมภายใน (SFP ภายใต้
กระทรวงการบริหารราชการ ) สาหรับ
ความผิดเล็กน้อย

หน่วยงานควบคุมภายใน
(SFP ภายใต้กระทรวงการบริหาร
ราชการ ) สาหรับความผิดเล็กน้อย

2) คณะกรรมการวินิจฉัยการคลังทาง
ปกครอง (Tribunal Federal de Justicia
Administrativa) สาหรับคดีที่ร้ายแรง
หน่วยงานระดับกระทรวงแต่ละกระทรวง

คณะกรรมการวินิจฉัยการคลังทาง
ปกครอง สาหรับคดีที่ร้ายแรง

สิงคโปร์

CPIB

หน่วยงานระดับกระทรวง
แต่ละกระทรวง
CPIB ให้ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานระดับกระทรวง
แต่ละกระทรวง
หน่วยงานระดับกระทรวง
แต่ละกระทรวง
หน่วยงานระดับกระทรวง
แต่ละกระทรวง

หน่วยงานระดับกระทรวง
แต่ละกระทรวง
หน่วยงานระดับกระทรวง
แต่ละกระทรวง

ที่มา: ดัดแปลงจาก OECD ปี 2017
38. ในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบที่ใช้ร่วมกัน หลายประเทศได้ใช้แนวทางที่คล้ายกันในด้านการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากงบประมาณที่ลดลง ตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจั กรกาลังพัฒนา
รูปแบบบริการตรวจสอบที่ใช้ร่วมกัน โดยรวมบริการตรวจสอบภายในเข้าด้วยกัน โดยย้ายจากโครงสร้างแบบ
กรมไปเป็นหน่วยงานบริการตรวจสอบแบบบูรณาการแห่งเดียว คือหน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐบาล
(GIAA) ซึ่ง GIAA มีหน้าที่ในการให้ตรวจสอบและให้บริการด้านการรับรองสาหรับหน่วยงานแต่ละกรมของ
รัฐบาลและยังรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพทั้งรัฐบาล
39. ต้นแบบนี้สามารถใช้ และดัดแปลงสาหรับการจัดตั้งส านักงานทางวินัยร่วมกันในประเทศไทย
หลักการสาหรับการสร้างสานักงานที่ใช้ร่วมกันคือการมีกลุ่มผู้สอบสวนทางวินัยเพีย งพอสาหรับการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร ยิ่งไปกว่านั้น ยังส่งผลดีหลายประการที่เกิดจากการสร้างความเชี่ยวชาญ แนว
ปฏิบัติชั้นนา และพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบโดยรวม ในขณะที่สามารถลดต้นทุนทางการเงิน
ได้อีกด้วย
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1.3.4. การกาหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมสาหรับ การดาเนินการแต่ละขั้นตอนของการสอบสวน
เป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้แน่ใจว่ามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
40. กลไกการบังคับใช้กฎหมายที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นและบทสรุปของการ
ดาเนินการตามเวลาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถใช้กับการสอบสวนก่อนการพิจารณาคดี เช่นเดียวกับกระบวนการ
พิจารณาคดีในศาล และมีความเกี่ยวข้องทีเ่ ท่าเทียมกันในระบบทางอาญาและทางวินัย ในกรณีการละเมิดวินัย
ร้ายแรง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินคดีทางวินัย พ.ศ. 2556 ได้กาหนดกรอบเวลา 120 วันเพื่อดาเนินการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จ โดยเริ่มจากการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก (ตารางที่ 1.5) ส่วนระยะเวลา
จนถึงการสรุปผลกระบวนการทางวินัยภายใต้ ป.ป.ท. คือ 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่การรับข้อกล่าวหา รวมถึงการ
กาหนดบทลงโทษ
ตาราง 1.5. ระยะเวลาการสอบสวนทางวินัย กรณีการละเมิดวินัยร้ายแรงในหน่วยงานของรัฐ
กระบวนการ
เมื่อรับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
• การประชุมเพื่อกาหนดทิศทาง
• การแจ้งและการอธิบายข้อกล่าวหา
สืบพยานฝ่ายผู้กล่าวหา
• แจ้งข้อกล่าวหา
• สรุปหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหา
สืบพยานผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
• ข้อมติ
• รายงานการสอบสวนทางวินัย
• นาส่งเรื่อง

ระยะเวลา

ทั้งหมด 120 วัน

หมายเหตุ: กรอบเวลาอาจขยายได้ตามความจาเป็นไม่เกิน 60 วัน (ต่อการขยายแต่ละครั้ง) ถ้าสอบสวน
ไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ให้ผู้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานต่อ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ปี 2014
41. หากไม่มีกรอบเวลาที่เฉพาะสาหรับแต่ละขั้นตอนของการสอบสวน จะทาให้เกิดความเสี่ยงของ
แรงกดดันด้านเวลาที่เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสอบสวน ซึ่งทาให้คุณภาพของการสอบสวนโดยรวม
เสียหาย ดังนั้น เพื่อให้การสอบสวนดาเนินไปอย่างทันท่วงที ประเทศไทยอาจกาหนดกรอบเวลาสูงสุดคงที่หรือ
กาหนดตายตัวสาหรับกระบวนการสอบสวนแต่ละขั้นตอน ซึ่งสานักงาน ก.พ. และสานักงาน ป.ป.ท. เป็น
หน่วยงานที่ดีที่สุดในการเริ่มจัดทาการกาหนดกรอบเวลาสูงสุดคงที่สาหรับกระบวนการสอบสวนแต่ละขั้นตอน
42. โดยทั่วไป ความตรงต่อเวลาจะต้องสมดุลกับความซับซ้อน ซึ่งในเรื่องกระบวนการทางวินัยมักจะ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของแต่ละกรณี ดังนั้ นจึงเป็นเรื่องยากที่จะกาหนดเกณฑ์เวลาสาหรับการบังคับใช้
ทางวินัยภายใต้มาตรฐานความซื่อตรงอย่างทันท่วงที และแม้แต่เครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับ
ใช้กฎหมายทางอาญาก็ไม่ได้กาหนดกรอบเวลาเฉพาะว่าแบบไหนจึงเป็น “เวลาที่เหมาะสม”
43. กระบวนการทางวินัยภายในหน่วยงานของรัฐและภายในสานักงาน ป.ป.ท. ต่างเน้นย้าว่าประเทศ
ไทยสามารถกาหนดเกณฑ์เวลาที่มีประสิทธิภาพสาหรับดาเนินการกระบวนการสอบสวนให้เสร็จสิ้นได้ทันท่วงที
อย่างไรก็ตาม สาหรับการดาเนินการในหน่วยงานของรัฐ กรอบเวลาเหล่านี้ไม่รวมถึงการกาหนดบทลงโทษโดย
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เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ข้อจากัดด้านเวลาใด ๆ จึงอาจนาไปสู่ความล่าช้าในการดาเนินการ
ทาลายหลั กนิ ติธ รรม และขัดขวางการเข้ าถึ งความยุติธ รรมในที่สุ ด กระบวนการที่ยืดเยื้อในการก าหนด
บทลงโทษอาจเป็นอันตรายต่อหลักความมั่นคงทางกฎหมายและความถูกต้องของหลักฐาน ซึ่งอาจเสื่อมลงเมื่อ
เวลาผ่านไป และด้วยเหตุนี้ยังทาให้ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง
44. โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งไม่มีบทบัญญัติ แห่งข้อจากัดเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางวินัย และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถถูกลงโทษได้แม้ว่าจะออกจากราชการไปแล้ ว โดยมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2562 ผู้บังคับบัญชาต้องลงโทษทางวินัย
ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ข้าราชการออกจากราชการ จึงอาจส่งผลเสียต่อทรัพยากรและเวลาที่ เสียเปล่าหากมี
การเริ่มดาเนินการแต่ไม่จบเสียที แท้จริงแล้ว หากยังไม่เคยกาหนดบทลงโทษหรือมีการกาหนดบทลงโทษล่าช้า
มาก สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการอุทธรณ์ทั้งหมดก่อนเรื่องจะถึง ก.พ.ค. และศาลปกครอง
45. การขาดบทบั ญญัติแห่งข้อจ ากัด ไม่ ได้เป็นข้อเสีย เสมอไป ความจริงแล้วประเทศสมาชิ กและ
ประเทศหุ้นส่วนของ OECD หลายประเทศ เช่น บราซิลและเยอรมนีไม่มีบทบัญญัติแห่งข้อจากัดที่เป็นทางการ
ในขณะที่ในเม็กซิโก มีการใช้เวลา 3 หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิด อย่างไรก็ตาม ควรมีการ
กาหนดเกณฑ์เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าการสอบสวนทางวินัยมีความเหมาะสม แนวทางที่มีประสิทธิภาพคือการปรับ
เวลาของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแนวทางของสานักงาน ป.ป.ท. ที่ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด
ตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงการกาหนดบทลงโทษ ด้วยวิธีนี้ทาให้สามารถรักษาความตรงต่อเวลาและสิทธิต่างๆ
ของผู้ถูกกล่าวหาได้
1.4. การส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันและหน่วยงาน
1.4.1. การปรับปรุงอานาจหน้าที่ในการสอบสวนทางวินัยภายใต้ สานักงาน ป.ป.ท. อาจช่วย
พัฒนาความร่วมมือในการบังคับใช้ทางวินัยให้ดีขึ้น
46. ในประเทศไทย มีการรับข้อกล่าวหาร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ และอาจมีการสอบสวนทางวินัย
โดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งก็คือสานักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. วิธีรับข้อกล่าวหาร้องเรียนแต่ละเรื่องและประเภท
ความผิดจะเป็นตัวกาหนดผู้รับผิดชอบในการสอบสวน (ดูตารางที่ 1.1) โดยหากไม่คานึงถึงวิธีการรับเรื่อง เมื่อ
ข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตอย่างร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สอบสวนเสมอ และ
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตที่ร้ายแรงมักถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทาที่มีความรับผิดทางอาญาด้วย
47. สาหรับข้อกล่าวหาอื่น ๆ การสอบสวนทางวินัยจะดาเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รับข้อกล่ าวหา
ครั้งแรก ซึ่งอาจจะเป็น สานักงาน ป.ป.ช. หรือ สานักงาน ป.ป.ท. ก็ได้ เมื่อได้รับข้อกล่าวหาแล้ว ทั้ง ป.ป.ช.
และ ป.ป.ท. จะเริ่มดาเนินการสอบสวนเบื้องต้น ในระหว่างนั้น พนักงานสอบสวนจะพิจารณาว่ามีการทุจริต
อย่างร้ายแรงหรือความผิดทางวินัยเกิดขึ้นหรือไม่ โดยที่การสอบสวนทางอาญาและทางวินัยดาเนินไปควบคู่กัน
และไม่กระทบกระเทือนต่อกัน เนื่องจากการกระทาเดียวของเจ้าหน้าที่รัฐ นั้นอาจเป็นต้นเหตุของความรับผิด
ทั้งทางอาญาและทางวินัย
48. ในกรณีที่การสอบสวนของสานักงาน ป.ป.ช. หรือสานักงาน ป.ป.ท. สรุปว่าเป็นความผิดทางวินัย
ให้ส่งเรื่องไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไปและกาหนดบทลงโทษ สิ่งที่สาคัญคือผลการ
สอบสวนของสานักงาน ป.ป.ช. หรือสานักงาน ป.ป.ท. จะมีผลผูกพันกับหน่วยงานของรัฐ
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รูปที่ 1.1. ภาพรวมของกระบวนการทางวินัยสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศไทย (ภาพต้นฉบับ ดูหน้า 80 )
การร้องเรียน A

การร้องเรียน B

ตารวจ

การร้องเรียน A

การร้องเรียน C

ป.ป.ท.

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
ระดับกระทรวง

ป.ป.ช.

หน่วยงานรัฐ
กระบวนการทางวินัย

(ศปท.)
ป.ป.ช.

ความผิดฐานทุจริต

การมอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา

กรมสอบสวนคดี
พิเศษ

ตารวจ

ป.ป.ท.

ป.ป.ช.

การสืบสวน
สอบสวน

การสืบสวน
สอบสวน
สอบสวน
ความผิดฐาน
ทุจริต

การสอบข้อเท็จจริง

การสอบข้อเท็จจริง

ความผิดฐาน
ทุจริต

อัยการ

อัยการ

อัยการ

อัยการ

ศาลอาญา

ศาลอาญา

ศาลอาญา

ศาลอาญา

ความผิดฐาน
ทุจริต

ความผิดทางวินัย

หมายเหตุ

ความผิดทาง
วินัย

ความผิดฐาน
ทุจริต

การลงโทษทางวินัย
คณะกรรมการพิทกั ษ์
ระบบคุณธรรม
ความผิดทาง
วินัย

ศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
มติคณะรัฐมนตรี 2562/2563

ที่มา : ปรับปรุงโดยเจ้าหน้าที่รัฐของไทยและ OECD

49. เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนและเพื่อบรรลุความร่วมมือการบังคับใช้ทางวินัยที่มากขึ้น ผู้ดาเนินการ
เหล่านี้สามารถส่งต่อคาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ สานักงาน ป.ป.ท.
เพื่อดาเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไป โดยสานักงาน ป.ป.ช. จะดารงหน้าที่หลักในการสอบสวนคดีอาญาที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ในขณะที่การสอบสวนทางวินัยทั้งหมดจะรับผิดชอบโดยสานักงาน ป.ป.ท. แล้วส่งไปยัง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการทางวินัย ต่อไป สานักงาน ป.ป.ท. จะเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมกว่า
ในการเป็นผู้นาการสอบสวนทางวินัย โดยพิจารณาจากระดับความเชี่ยวชาญที่เพียงพอและทรัพยากรที่มีอยู่
มากมายที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งขาดแคลน
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1.4.2. การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับระบบการบังคับใช้ทางวินัย
เช่น การส่งเสริมให้มีการประชุมเป็นประจาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
50. ระบบทางวินัยเกี่ยวข้องกับผู้ดาเนินการและหน่วยงานตรวจสอบมากมายจากหลายสาขา จึงต้องมี
การปรับปรุงการกากับดูแลและการประสานงานเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ ในประเทศไทยนั้น ข้อกล่าวหา
เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจนาไปสู่ขั้นตอนการดาเนินการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานที่รับเรื่อง แม้ว่าการสอบสวนทางวินัยอาจดาเนินการโดยหน่วยงานหนึ่ง ส่วนบทลงโทษถูกกาหนด
โดยอีกหน่วยงานหนึ่ง แต่ก็ไม่มีกลไกที่เป็นทางการที่ส่งเสริ มการหารือร่วมกันของเจ้าหน้าที่ระดับเดียวกัน
ระหว่างหน่วยงานเหล่านี้
51. ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับระบบทางวินัยช่วยทาให้มั่นใจได้ว่ามีการนามาตรฐานคุณธรรม
ไปใช้อย่างเท่าเทีย มกัน จัดการกับความท้าทายทั่ว ไป ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่ง
สามารถทาได้โดยการจัดประชุมเป็นประจาระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. และพนักงานสอบสวน
ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการสนทนาและการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี แนวความคิดริเริ่มนี้จะเปิด
โอกาสให้พนักงานสอบสวนของหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการฝึกฝนการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับ
พนักงานสอบสวนที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วจากสานักงาน ป.ป.ช./ สานักงาน ป.ป.ท. และแก้ปัญหาความ
ท้าทายที่เผชิญอยู่
1.4.3. ประเทศไทยสามารถพิจ ารณาการพั ฒนาเครื่ อ งมื อการจัด การคดีแ บบอิเ ล็กทรอนิ ก ส์
เพื่อปรับปรุงการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
52. ประเทศไทยอาจพิจารณาการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (กล่องข้อความที่ 1.3) เพื่อบรรลุความ
สมบูรณ์ในด้านกลไกการประสานงานในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะทาให้การจัดการแต่ละคดีมีประสิทธิภาพ เครื่องมือ
ดังกล่าวช่วยให้สามารถควบคุมและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนทางปกครองกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในขณะเดียวกัน
เครื่องมือนี้ยังมีกลไกที่ครอบคลุมเพื่อจัดการคดี ในทุกขั้นตอน โดยให้ผู้ดาเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดติดตาม
เข้าถึง หรื อส่ งข้อมูล เพื่อให้ คดีความทางวินัยคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เครื่องมือการจัดการคดี
สามารถเปิดทางานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ ของภาครัฐ (เช่น การประกาศภาษี/สินทรัพย์/ดอกเบี้ย
ฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล เป็นต้น) โดยมี
เป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสอบสวนของหน่วยงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะโดยไม่กระทบต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลและข้อมูลที่เป็น
ความลับ
53. อย่างไรก็ตาม มีข้อกังวลประการหนึ่งในช่วงการประมวลผลและรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและเป็นสัดส่วนกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ดังนั้น จึง
ควรเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ในทางปฏิบัติ แล้ ว
กฎหมายควรต้องเป็นผู้กาหนดหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว และการใช้ข้อมูลนั้นต้องไม่
กระทบต่อกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและการรักษาความลับ
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กล่องข้อความ 1.3. ระบบบริหารจัดการทางวินัยของ CGU และระบบบริหารจัดการข้อมูลของศาลเอสโตเนีย (KIS)
เสาหลักประการหนึ่งของหน้าที่ประสานงานของ CGU คือระบบการบริหารจัดการการดาเนินการทางวินัย
(Sistema de Gestão de Processos Disciplinares, CGU-PAD) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการทางวินัยภายในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ใน CGU-PAD ผู้บริหารภาครัฐสามารถตรวจสอบและควบคุมกระบวนการทางวินัย ระบุ
ประเด็นสาคัญ สร้างแผนที่ความเสี่ยง และกาหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการละเมิด
ทางปกครองอื่นๆ
สาหรับระบบบริหารจัดการข้อมูลของศาลเอสโตเนีย (KIS) เมื่อศาลอัปโหลดเอกสาร เอกสารจะถูกส่งผ่าน
ชั้น ตัวกรองไฟล์ ที่ปลอดภัยสาหรับการแปลงข้อมูล (X-Road) ไปยัง e-File ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลกลางและระบบการ
จัดการคดี โดย e-File จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถส่งเอกสารขั้นตอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลและติดตามความ
คืบหน้าของกระบวนการ เอกสารที่ ถูกอัปโหลดไปยัง e-File จะปรากฏแก่ผู้รับ สารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้รับแจ้งทาง
อีเมลล์ หลังจากที่ผู้รับเข้าถึง e-File และได้เปิดเอกสารที่อัปโหลด จะถือว่าได้รับเอกสารตามกฎหมาย จากนั้นระบบ
บริหารจัดการข้อมูลของศาลเอสโตเนีย (KIS) จะได้รับการแจ้งเตือนว่าเอกสารได้ถูกเปิดดูโดยผู้รับหรือตัวแทนของเขา
อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับเอกสารใน e-File ภายในช่วงเวลาที่กาหนด ศาลจะใช้วิธีการอื่น

รูปที่ 1.2. e-File และระบบบริหารจัดการข้อมูลของศาล
ตารวจ

ระบบข้อมูล
ของตารวจ

ทะเบียนบริหาร
จัดการคดีอาญา

สานักงาน
อัยการ

ระบบข้อมูล
ของเรือนจา

เรือนจา

E-file

ศาล

ระบบข้อมูล
ของศาล

ที่มา : เว็บไซต์ของ CGU www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/atividade-disciplinar;
www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/RIK_e_Court_Information_System%2B3mm_bleed.pdf;
www.rik.ee/en/e-file.

1.4.4. การเสริมสร้างบทบาทการประสานงานของสานักงาน ป.ป.ช. เพื่ออานวยความสะดวกใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบความผิดทางอาญาและทางวินัย และจัดให้มีแนวทางการสอบสวนที่
สอดคล้องกัน
54. ในประเทศไทย ระบบวินัยทางานควบคู่ไปกับระบบทางอาญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการ
ทางานที่กว้างขึ้นสาหรับการบังคับใช้มาตรฐานคุณธรรม เจ้าหน้าที่ภายใต้ระบบระบบหนึ่งอาจทราบข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอีกระบบ และเจ้าหน้าที่ควรแจ้งข้อมูลให้ทราบอย่างรวดเร็วเพื่อระบุภารกิจที่เกิดขึ้น
ซึง่ แท้จริงแล้วการประสานงานข้ามหน่วยงานมีความสาคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนการสืบสวน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมัก
ถูกสืบค้นโดยหน่วยงานที่กิจกรรมของตนอาจเป็นแหล่งที่มาของภารกิจทางวินัยและอาญา การกระทาเดียว
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจเป็นสาเหตุของภารกิจทางอาญาและวินัย ดังนั้น สถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรพึ่งพา
ความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานก้าวหน้าตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
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55. ขั้นตอนการทางานแบบคู่ขนานและขั้นตอนการคุ้มครองบุคคลต่าง ๆ ที่ใช้ ในแต่ละระบบย่อม
ส่งผลต่อการสอบสวน ซึง่ การสอบสวนในคดีอาญาต้องการการรับประกันเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องสงสัยในระดับ
ที่สูงขึ้น เนื่องจากลักษณะการล่วงล้าของอานาจการสอบสวนที่เกิดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในทาง
กลับกัน การสืบสวนของฝ่ายปกครองจะเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงสิทธิของบุคคลในระดับที่ต่ากว่ามาก และ
ไม่ต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน แม้ว่าระบบการบังคับใช้ทางอาญาและทางวินัยจะมีวัตถุประสงค์และ
หน้าที่ต่างกัน แต่ควรมีกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งควรทาให้เกี่ยวข้องกับ
การเริ่มต้นหรือสนับสนุนการดาเนินการของกันและกัน โดยอาจอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น กลไกการแจ้ง
เตือนที่เป็นทางการและกฎเกณฑ์เพื่อประสานการดาเนินการตามลาดับ
56. จากข้อมูลที่ให้ในระหว่างการประชุมเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง สานักงาน ป.ป.ช. มีหน้าที่ประสานงาน
ในการเริ่มกระบวนงานอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นหน่วยงานเดียวที่มีอานาจหลักในการสอบสวนคดีอาญา ภายใต้
บทบาทนี้ สานักงาน ป.ป.ช. จะมีการออกจดหมายหรือคาร้องขอเพื่อปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้จะไม่
มีกลไกประสานงานระหว่างหน่วยงาน แต่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ของไทยได้รายงานว่าระบอบทางวินัยและทาง
อาญาดาเนินไปพร้อม ๆ กันและไม่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี การสอบสวน
คดีอาญาที่ค้างอยู่อาจทาให้กระบวนการทางวินัยล่าช้าได้ ดังนั้นเพื่อเร่งรัดขั้นตอนและรับรองความสอดคล้อง
ของการสอบสวนทั้งสองระบบ ขอแนะนาให้ประเทศไทยพัฒนากลไกการประสานงานเพื่อป้องกันการแยกส่วน
ของความพยายามที่ อาจเกิ ดขึ้น และส่ งเสริ ม การเรี ยนรู้และความเข้ าใจร่ว มกัน (ดูก ล่ องข้อความที่ 1.4)
สานักงาน ป.ป.ช. อาจมีบทบาทการประสานงานหลักในการนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริต
ทั้งหมดมารวมกัน (เช่น อัยการสูงสุด สานักงาน ก.พ. ผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ต่อต้านการทุจริต สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่ วยงานระดับกระทรวง) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการบังคับใช้และสร้างช่องทางสาหรับการสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที
กล่องข้อความ 1.4. กลไกป้องกันการกระจายของความพยายามในการต่อต้านการทุจริต ท่ามกลางหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน บันทึกความเข้าใจ คาแนะนาร่วม หรือเครือข่ายความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์ เป็น
กลไกทั่วไปในการส่งเสริมความร่วมมือกับและระหว่างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตัวอย่างได้แก่ ข้อตกลงรูปแบบต่าง ๆ
ระหว่าง1) อัยการหรือหน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติและกระทรวงต่าง ๆ 2) หน่วยข่าวกรองทางการเงินและผู้มีส่วนได้
เสียอื่น ๆ ที่ทางานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน หรือ 3) ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ เอง ประเภทของข้อตกลง
เหล่านี้มุ่งเป้าไปที่การแบ่งปันข่าวกรองเกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมและการทุจริต หรือการดาเนินการด้านความร่วมมือใน
รูปแบบอื่น
ในบางกรณี ประเทศต่าง ๆ ได้จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นทางการหรือ จัดทาระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (บางครั้งเรียกว่า "การประชุมต่อต้านการทุจริต" หรือ "การประชุมด้านความซื่อตรง") ระหว่างหน่วยงาน
ส่วนบางประเทศมีการประชุมประสานงานเป็นประจา
เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน บางประเทศได้ริเริ่มโครงการสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นชั่วคราวระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารและฝ่ายการบังคับใช้กฎหมายที่มี
ภารกิจด้านการต่อต้านการทุจริต รวมถึงหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินแห่งชาติ ในทานองเดียวกัน บางประเทศได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในแต่ละกระทรวงและในระดับภูมิภาค
ที่มา: การดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต การบังคับใช้กฎหมาย และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ UNODC ปี 2017
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1.5. การส่งเสริมความโปร่งใสเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบทางวินัยและผลของคดี
1.5.1. การเสริมสร้างบทบาทการเฝ้าติดตามของสานักงาน ก.พ. ในการบังคับใช้ทางวินัยและการ
พัฒนากรอบการทางานเพื่อวัดประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม และคุณภาพของระบบวินัย
57. การรวบรวมและการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสามารถสนับสนุนระบบความ
ซื่อตรงได้หลายวิธี ประการแรก ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยที่เกิดขึ้นหลังจากการละเมิดความ
ซื่อตรงสามรถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ ซึ่งทาให้ทราบถึง การพัฒนาหรืออัพเดตนโยบาย
เฉพาะ ตลอดจนกลยุทธ์ด้านความซื่อตรงและการต่อต้านการทุจริต ประการที่สอง ข้อมูลสามารถป้อนตัวบ่งชี้
ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การติ ด ตามและประเมิ น นโยบายและกลยุ ท ธ์ ด้ า นความซื่ อ ตรง และสามารถช่ ว ยประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบวินัยโดยรวม ประการที่สาม ข้อมูลสามารถทาให้ทราบถึงการสื่อสารของสถาบัน โดยมี
การให้ข้อมูลการดาเนินการบังคับกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป สุดท้ายนี้ การวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบังคับใช้ที่ ถูกรวบรวม และเข้าถึงได้ จะช่วยด้านการ
ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่มีอยู่และการประสานในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต
58. ในประเทศไทยไม่มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการบังคับใช้ กฎหมาย
สานักงาน ก.พ. รวบรวมข้อมูลหลายประเภทจากหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย (ดูภาพที่ 1.3.
และภาพที่ 1.4.) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจาแนกตามเพศและตาแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกลงโทษ รวมทั้งจาแนก
ตามการกระทาความผิด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เมื่อมีการร้องขอ สานักงาน ก.พ.
อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับหน่วยงานที่ร้องขอ
แต่แนวปฏิบัตินี้ไม่ได้ใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ในทางเปรียบเทียบ สานักงาน ป.ป.ช. อาจรวบรวมข้อมูล
บางส่วนเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะเนื่องจากเป็นเรื่องลับและเหตุผล
ด้านความมั่นคงของชาติ ในบางกรณี ข้อมูลนี้สามารถแบ่งปันได้เป็นกรณีพิเศษเมื่อมีคาขอส่วนบุคคล และเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
รูปที่ 1.3. รวมบทลงโทษทางวินัยที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐในปีงบประมาณ 2558-2562

ที่มา: จัดทาโดย OECD ตามข้อมูลที่ OCSC ให้มา
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รูปที่ 1.4. ประเภทของบทลงโทษ ทัณฑ์บน และการกล่าวตักเตือนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ 2562
ไล่ออก (ร้ายแรง)
ปลดออก (ร้ายแรง)
ลดเงินเดือน (ไม่รา้ ยแรง)
ตัดเงินเดือน (ไม่ร้ายแรง)
ภาคทัณฑ์ (ไม่ร้ายแรง)
ทัณฑ์บนเป็นหนังสือ (ไม่ต้องรับโทษ)
ว่ากล่าวตักเตือน (ไม่ต้องรับโทษ)

หมายเหตุ “ไม่ต้องรับโทษ”
หมายความว่า กรณีมีความผิด
ทางวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ อาจงดเว้นโทษได้ และให้ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็
ได้
(มาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน) สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การลงโทษ
ที่มา: จัดทาโดย OECD ตามข้อมูลที่ OCSC ให้มา
59. ประเทศไทยอาจพิจารณามอบหมายให้สานักงาน ก.พ. รับผิดชอบในการรวบรวมและประมวลผล
ข้ อ มู ล สถิ ติ เพื่ อ ติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบวิ นั ย ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ บทบาทการ
ประสานงานที่เข้มแข็งสาหรับสานักงาน ก.พ. (ดูการวิเคราะห์เพิ่มเติมในหัวข้อ "การส่งเสริมความร่วมมือและ
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่างสถาบั น และหน่ ว ยงาน") ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาการเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ผ่ า นผู้ แ ทนใน
หน่วยงานของรัฐและบทบาทภารกิจงานในการดาเนินการ และติดตามมาตรฐานทางวินัย สานักงาน ก.พ. จึง
เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้
60. ความหลากหลายของข้อมูลที่รวบรวมโดยสานักงาน ก.พ. เป็นคุณลักษณะที่น่าชื่นชมอยู่แล้ ว
ขั้นตอนต่อไปคือการใช้ประโยชน์จากการดาเนินการนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้มั่นใจ ถึง
ความโปร่งใสและหลักความรับผิดชอบของระบบบังคับใช้ ซึง่ สามารถทาได้ 2 วิธี คือ
1. การทาให้ข้อมูลทางวินัยที่ มีการคัดเลือกให้สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะด้วย
วิธีการสื่อสารระหว่างกันและใช้งานได้ง่าย (ข้อมูลเปิด) รวมทั้งทาให้สามารถนาข้อมูลกลับมา
ใช้ใหม่และวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ในบริบทนี้ ประเทศไทยสามารถพิจารณาแนวปฏิบัติของ
โคลอมเบีย ซึ่งอธิบายตัวชี้วัดการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างละเอียด และแนวทาง
ปฏิบัติของบราซิลที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยเป็นระยะ ๆ ใน
รูปแบบ pdf และ xls
2. การใช้ข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการบังคับทางวินัย ซึ่งเมื่อมีการ
วิเคราะห์เพิ่มเติม ข้อมูลที่ถูกรวบรวมสามารถช่วยระบุความท้าทายและประเด็ นสาหรับการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมภายในระบบการบังคับใช้ทางวินัยได้ สานักงาน ก.พ. สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อ
ปรับปรุงภารกิจด้านการติดตามและการกากับดูและประสิทธิภาพโดยรวมของการดาเนินการ
ทางวินัย ความจริงแล้ว ข้อมูลประเภทนี้สามารถใช้เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดความสาเร็ จ (KPI) ที่
ระบุปัญหาคอขวดและประเด็นที่ท้าทายของกระบวนการทั้งหมด และยังกาหนดเป้าหมายที่
สามารถวัดได้ในเรื่องการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ
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จากแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบัน สานักงาน ก.พ. สามารถ
รวบรวมข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ออกแบบระบบที่ ค รอบคลุ ม ส าหรั บ การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล คุณภาพ และความเป็นธรรมของการดาเนินการทางวินัย โดยองค์กรระหว่าง
ประเทศหลายแห่ งได้พัฒ นาตัว ชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (เช่น การเผยแพร่ รายงานความผิ ดที่ถู ก
กล่าวหาที่ดาเนินการ และระยะเวลาเฉลี่ยของการพิจารณาคดี) ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและกระบวนการของระบบวินัย
ในการร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ท. ข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาใช้เพื่อสื่อสารถึงนโยบายด้านความ
ซื่อตรงและนโยบายการต่อต้านการทุจริตได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยระบุ ถึงพื้นที่ ภาคส่วน และรูปแบบที่
เกิดขึ้นจากการสอบสวนและการลงโทษที่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้ทาง
วินัยถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบและประเมินผลระบบคุ ณธรรมในวงกว้าง ยกตัวอย่างเช่น เกาหลี
พัฒนาและคานึงถึงกระบวนการติดตามและประเมินผลสาหรับดัชนีชี้วัด 2 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตทั้งทาง
วินั ย และทางอาญาภายในการประเมิน ความซื่อตรงประจ าปีข ององค์กรภาครั ฐ คือ 1) ดัช นี วินัย ส าหรับ
ข้าราชการทุจริตและ 2) ดัชนีคดีทุจริต ในทานองเดียวกัน ประเทศไทยก็สามารถใช้ข้อมูลการบังคับใช้ ที่มีเพื่อ
นาไปใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้ (ITA)
ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ บ ทบาทและประสิ ทธิผ ลของระบบวินัยในประเทศไทยได้แสดงให้ เห็นว่าประเทศมี
พื้นฐานที่มั่นคงในการบังคับใช้กฎเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม อย่างไรก็ตาม ไทยยังจาเป็นต้องมีการ
ปฏิรูปเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพและนาแนวทางที่สอดคล้องกันมากขึ้นในกระบวนการทางวินัย มาใช้ ซึ่งการ
ปฏิรูปที่ OECD เสนอ สามารถสรุปได้ดังนี้
การรับรองความเป็นธรรม ความเป็นกลาง และทันเวลา
• พิจารณาสร้างมาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อรับรองความซื่อตรงของผู้บังคับบัญชาและการ
กาหนดบทลงโทษที่เป็นธรรม
• พิจารณาจัดทาทะเบียนพนักงานสอบสวนทางวินัยที่ได้รับการฝึกอบรม ผู้มปี ระสบการณ์ทาง
กฎหมายและการสอบสวนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจถึงความเป็นมืออาชีพและคุณภาพของ
กระบวนการทางวินัย
• พิจารณาจัดตั้งสานักงานทางวินัย "ร่วมกัน" ภายใต้หน่วยงานส่วนกลาง เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
การสอบสวนทางวินัยและแก้ไขปัญหาเรื่องข้อจากัดด้านทรัพยากร
• พิจารณากาหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการสอบสวนในแต่ละขั้นตอนให้
เสร็จสิ้นเพื่อให้มั่นใจถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพ
• พิจารณาปรับ เกณฑ์เวลาของหน่วยงานราชการให้สอดคล้องกับ เกณฑ์เวลาของสานักงาน
ป.ป.ท. ซึง่ ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงการกาหนดบทลงโทษ
การส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันและหน่วยงาน
• พิจารณาปรับปรุงอานาจหน้าที่ในการดาเนินการสอบสวนทางวินัยภายใต้สานักงาน ป.ป.ท.
เพื่อหลีกเลี่ยงความทับซ้อนและความซ้าซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อบรรลุการบังคับใช้ทาง
วินัยที่ประสานกันมากขึ้น
• พิจารณาส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการบังคับใช้วินัย เช่น ส่งเสริมให้
มีการประชุมเป็นประจาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
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• พิจารณาเสริมสร้างบทบาทการเป็นผู้ประสานงานของสานักงาน ป.ป.ช. เพื่ออานวยความ
สะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่า งกรณีความผิดทางอาญาและทางวินัย และเพื่อให้
แน่ใจว่ามีวิธีการสอบสวนที่สอดคล้องกัน
การส่งเสริมความโปร่งใสเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบวินัยและผลของคดี
• พิจารณาการมอบหมายความรับผิดชอบในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสถิติ ให้ กับ
สานักงาน ก.พ. เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบทางวินัย
• พิจารณาการทาให้ข้อมูลทางวินัยบางเรื่องที่เลือกมาให้เข้าถึงได้แบบสาธารณะด้วยวิธีการ
สื่ อ สารแบบสองทาง (Interactive) และเป็ น มิ ต รกั บ ผู้ ใ ช้ (ข้ อ มู ล เปิ ด ) ซึ่ ง จะท าให้ ข้ อ มู ล
สามารถนากลับมาใช้ใหม่และวิเคราะห์เพิ่มเติมได้
• พิ จ ารณาการใช้ ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมมาเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการบั ง คั บ ใช้
ทางวินัย
• พิจารณาการใช้ข้อมูลด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสื่อสารถึงนโยบายด้านความซื่อตรงและ
นโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลระบบความซื่อตรง
ในวงกว้าง
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความซื่อตรงในประเทศไทย: ความท้าทายในปัจจุบันและประเด็นที่
ต้องปรับปรุง
บทนี้อธิบายความพยายามของรัฐบาลไทยในการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยงให้ทันสมัยเพื่อรับรองความซื่อตรง รวมถึงงานของกรมบัญชีกลาง สานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน
ป.ป.ท. ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนหน่วยงานระดับกระทรวงต่างๆ ในการสร้างความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการจัดการความเสี่ยงด้านความซื่อตรง บทนี้มีข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลไทยเพื่อพิจารณาใน 3 ด้าน
ได้แก่ 1) การรับรองความชัดเจนในบทบาทและทาให้ธรรมาภิบาลเป็นหลัก การสาคัญ 2) การปรับปรุงการ
ประเมินความเสี่ยง 3) การยกระดับการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการประเมินการประกันคุณภาพ ซึ่ง
ประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงความท้าทายและโอกาสในการปรับปรุงการควบคุมและการกากับดูแลใน
ประเทศไทยในวงกว้างมากขึ้น แต่ จะแสดงถึงลาดับความสาคัญ ของประเด็นสาคัญต่างๆ เมื่อพิจารณาจาก
ขอบเขตแคบๆ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านความซื่อตรง
2.1. บทนา
61. ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดาเนินการปฏิรูป ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดย
พยายามปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ตัวอย่างเช่น มาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นโดย
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกาที่ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวความคิด
การควบคุมภายใน (COSO) และสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (IIA) ซึ่งเมื่อมี การ
ปรั บ ปรุ งกรอบกฎหมายและนโยบายส าหรั บ การควบคุม ภายใน การบริห ารจัดการความเสี่ ยง และการ
ตรวจสอบภายในทาให้ผู้กาหนดนโยบายของไทยส่งสัญญาณว่าจาเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างที่เน้น
การบังคับใช้กฎหมายกับแนวทางการป้องกัน
62. แม้ว่าการปฏิรูปล่าสุดนี้จะช่ วยปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น รัฐบาลไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทาย
หลายประการในการปฏิบัติตามแผนปฏิรูป หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเป็นผู้รับผิดชอบในการเผชิญกับความ
ท้าทายเหล่านี้ หนึ่งในหน่วยงานที่สาคัญคือกรมบัญชีกลาง (CGD) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการตรวจสอบ
ภายในของรัฐบาล ผลจากกระบวนการปฏิรูป ทาให้กรมบัญชีกลางเข้ามารับหน้าที่หลักในการควบคุมภายใน
แทนสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ หน่วยงานกลางอื่น ๆ ที่เป็นพันธมิตรที่สาคัญของกรมบั ญชีกลางในการ
พัฒนาการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในภาครั ฐ ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ท.
นอกจากนี้ ผู้บริหารในรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบหลักหลายประการในการปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่
เพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงให้สามารถรับรองให้เกิดความซื่อตรง ด้วยเหตุผลนี้
จึงเป็นเรื่องสาคัญทีห่ น่วยงานแนวหน้าเหล่านี้จะต้องเข้าใจคุณค่าและประโยชน์จากการควบคุมภายในและการ
จัดการความเสี่ยงโดยตรง
63. ในบทนี้จะอธิบายถึงความท้าทายที่สาคัญและข้อเสนอแนะในการดาเนินการสาหรับรัฐบาลไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมบัญชีกลางและผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อปรับปรุงการบริหารและการประเมิน ความ
เสี่ยงด้านความซื่อตรง โดยเน้นประเด็นที่ครอบคลุมต่อไปนี้
• การรับรองความชัดเจนในบทบาทและทาให้ธรรมาภิบาลเป็นหลัก การสาคัญ : แม้ว่าการปฏิรูปจะเพิ่ง
เกิดขึ้น แต่การประเมินความเสี่ยงสามารถเป็นเครื่องมือในการจัดการเพื่อปกครองที่ดีขึ้นได้ เมื่อเทียบ
กับการต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด การทาเช่นนี้ต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
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แน่ใจว่ามีความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบสาหรับการจัดการความเสี่ยงและแสดงให้เห็น
ถึงคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจาวัน กรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครั ฐ
อื่นๆ สามารถช่วยพัฒนาแนวความคิดที่เน้นการกากับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการแสดงให้เห็น
ถึงคุณค่าของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านนโยบาย
รวมถึงบรรลุวิธีการแสดงความโปร่งใสและความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อประชาชน
• การเอาชนะความท้าทายเพื่อบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงด้านความซื่อตรงที่ดีขึ้น : การปฏิรูป
กฎหมายของไทยล่าสุดได้กาหนดความจาเป็นสาหรับแนวทางที่ยึดตามความเสี่ยงและยังมีเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่ต้องดาเนินการต่อไป รวมถึง ITA อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ในการ
ประเมิน ความเสี่ ย งด้านความซื่อตรง โดยเฉพาะภาครัฐ ในระดับต่าง ๆ เนื่องจากมีการปรับปรุ ง
นโยบายและแนวทางปฏิบั ติในการบริห ารความเสี่ ย งให้ ทันสมัย ซึ่งความจาเป็นในการประสาน
แนวทางที่มี อ ยู่ รวมทั้งจั ดทาแนวทางเพิ่ ม เติ ม อัน เป็นประเด็น ส าคั ญ ที่ ก รมบั ญชี กลางเผชิ ญ อยู่
นอกเหนือจากการแก้ไขช่องว่างเรื่องขีดความสามารถและความรู้สาหรับการดาเนินการประเมินความ
เสี่ยงในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
• การยกระดับการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการประเมินการประกันคุณภาพ : ด้วยความ
พยายามหลายครั้งของไทยในการรับรองความซื่อตรงและการจัดการความเสี่ยง การติดตามและ
ประเมินผล (M&E) ที่มีประสิทธิ ภาพจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุ ม ภายในจะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและบรรลุ เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบาย ในการนี้
กรมบัญชีกลางได้พัฒนาขั้นตอนการประเมินการประกันคุณภาพ ซึ่ง ส่งสัญญาณเชิงบวกและเป็นการ
รับรู้ถึงความจาเป็นในการติดตามและประเมินผลและการปรับปรุงกิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่าง
ต่อเนื่อง กรมบัญชีกลางสามารถจัดทาขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแผนการติดตามและประเมินผลที่
เกี่ยวข้องกับ การจั ดการความเสี่ย งด้านความซื่อตรงโดยเฉพาะ แบบสอดคล้องกับคาแนะน าของ
OECD เกี่ยวกับความซื่อตรงในภาครัฐ5
64. ประเด็นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญสาหรับการปรับปรุงเพื่อความก้าวหน้าในการบริหาร

ความเสี่ยงด้านความซื่อตรงในประเทศไทย แต่ก็ยังไม่ใช่ประเด็นทั้งหมด การตอบสนองของเจ้าหน้าที่ไทยต่อ
แบบสอบถามและข้อมูลของ OECD ในระหว่างการสัมภาษณ์เน้นข้อกังวลด้านกฎหมายและนโยบายเป็นส่วน
ใหญ่จากการปฏิรูปเมื่อเร็วๆ นี้ ดังนั้นข้อเสนอแนะและข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านความ
ซื่อตรงในทางปฏิบัติจึงมีอยู่อย่างจากั ด รวมถึงประเด็นสาคัญ เช่น การจัดการและการประเมินความเสี่ยงใน

5 หลักการ10

ข้อตามข้อเสนอแนะ OECD เกี่ยวกับความซื่อตรงในภาครัฐซึ่งมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 1) การรับรอง
สภาพแวดล้อมการควบคุมโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทีแ่ สดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารต่อความซื่อตรงในภาครัฐและ
คุณค่าของการบริการสาธารณะ และที่ให้การรับรองในระดับที่เหมาะสมในประสิทธิภาพขององค์กร การปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติ 2) สร้างความมั่นใจว่าแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงต่อความซื่อตรงในภาครัฐ การจัดการกับจุดอ่อนของการควบคุม (รวมถึงการสร้างสัญญาณเตือนในกระบวนการที่
สาคัญ) ตลอดจนการสร้างกลไกการติดตามและการประกันคุณภาพสาหรับระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 3)
สร้างความมั่นใจว่ากลไกการควบคุมมีความสอดคล้องกัน รวมถึงขั้นตอนที่ชัดเจนในการตอบสนองต่อข้อสงสัยที่น่าเชื่อถือ
เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และอานวยความสะดวกในการรายงานต่อหน่วยงานที่มีอานาจโดยไม่ต้อง
กลัวว่าจะถูกตอบโต้
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ระดับจังหวัด และการพิจารณาระเบียบวิธีในการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ ปัญหาเหล่านี้บางส่วนอาจได้รับการ
แก้ไขจากความร่วมมือระยะต่อไป
2.2. การรับรองความชัดเจนในบทบาทและทาให้ธรรมาภิบาลเป็นหลักการสาคัญ
2.2.1 การยกระดับความซื่อตรงในมาตรฐานและกฎระเบียบและอธิบายถึงบทบาทและความ
รับผิดชอบของระบบการควบคุมภายใน
65. หลังจากการปฏิรูปกฎหมายและมาตรฐานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนารากฐานที่
แข็ ง แกร่ ง ขึ้ น ส าหรั บ การควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการตรวจสอบภายในของภาครั ฐ
พระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหมดรวมถึง
รัฐวิสาหกิจ และกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐควรจัดทาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่
กาหนดโดยกระทรวงการคลัง (มาตรา 79) ซึง่ พระราชบัญญัตินี้ยังกาหนดการควบคุมและความรับผิดชอบของ
ข้ า ราชการพลเรื อ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง ดั ง นั้ น เพื่ อ บรรลุ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ กรมบั ญ ชี ก ลาง หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง จึ ง ได้ พั ฒ นา หลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2562 ทีม่ ุ่งเน้นไปที่หลักเกณฑ์ปฏิบัติ 13 ข้อ สาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึง่ รวมถึงข้อมูลอ้างอิง
ทั่วไปสาหรับสถานบันภาครัฐในการประเมินความเสี่ยง
66. กรมบัญชีกลางยังเป็นผู้ รับผิดชอบการกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2560 ซึง่ ร่างมาจาก
มาตรฐานสากลการปฏิ บัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (IIA) โดย
หน่วยงานในภาครัฐอื่น ๆ ได้พัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตเช่นกัน รวมถึง
สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ สร้างกรอบและแนวทางการ
ทางานของตนเองสาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านความซื่อตรงและการทุจริตในการดาเนินงานของภาครัฐ
67. แม้ประเทศไทยมีการวางรากฐานทางกฎหมายและนโยบายสาหรับระบบการควบคุมภายในได้
อย่างครอบคลุม ถึงระบบการจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน แต่ยัง มีความสับสน
เกี่ยวกับบริบทของความซื่อตรงและมาตรการต่อต้านการทุจริต ประการแรก ความเสี่ยงด้านการทุจริตนั้นถูก
กาหนดไว้อย่ างชัดเจนในมาตรฐานการตรวจสอบภายในและบทบาทของผู้ ตรวจสอบภายในส าหรับ การ
ประเมินความเสี่ยง แต่ไม่ได้ถูกกาหนดไว้โดยตรงในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความหมายโดยนัยว่าการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน ซึ่งกรมบัญชีกลางสามารถแก้ไข
หลักเกณฑ์ให้มีการอ้างอิงที่เจาะจงถึงความเสี่ยงด้านความซื่อ ตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการแยกประเภทความเสี่ยงนี้
ออกจากนโยบาย การปฏิบัติ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการจัดการความเสี่ยงทั่วไป อันจะช่วยตอกย้า
ความคิดที่ว่าการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตยังเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงาน
68. กรมบั ญ ชี ก ลางสามารถแก้ ไ ขมาตรฐานหรื อ ให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ระบุ บทบาทหน้า ที่ ของการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความซื่อ ตรงสาหรับผู้บริหารให้ ชัดเจนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง ที่ระบุว่า “กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
จะต้องประเมินโอกาสในการเกิดการทุจริตและวิธีการที่องค์กรจัดการกับความเสี่ยงด้านการทุจริต” นอกจากนี้
ยังรวมถึงการกาหนดให้การตรวจสอบภายในมีการรายงานการทุจริตต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถ้ามี) ถึงกระนั้นมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของ
รัฐของไทย กลับบอกว่างานตรวจสอบภายในไม่ควรต้องรับผิดชอบต่องานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึง่
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หลักเกณฑ์ดังกล่าวกาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละหน่วยรับผิดชอบในการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งที่ อ าจเป็ น บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม คน ทั้ ง นี้ จากการสั ม ภาษณ์ แ ละการตอบแบบสอบถามของ
เจ้าหน้าที่รัฐของไทยสามารถยืนยันว่างานตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐนาไปสู่การดาเนินการด้านการ
บริหารความเสี่ยงรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
69. กรมบัญชีกลางสามารถจัดการกับความซับซ้อนที่ เกิดขึ้นและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะเพื่อให้เจ้าหน้ าที่รัฐทราบถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในระบบการควบคุมภายใน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานตรวจสอบภายในไม่ควรมีหน้าที่หลักในการจัดการและประเมินความเสี่ยงด้านความ
ซื่อตรง ทั้งนี้แบบจาลองสามระดับของ IIA สามารถแนะนาว่ารัฐบาลไทยสามารถกาหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบอย่างไร6 ซึ่งอาจรวมถึงการปรับปรุง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ พ.ศ. 2560 เพื่ อ สร้ า งความชั ด เจนว่ า ผู้ ต รวจสอบภายในไม่ ค วรเป็ น
ผู้ดาเนินการการประเมินความเสี่ยง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงการด้านความซื่อตรงเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร (ระดับที่ 1) ตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงของไทย นอกจากนี้ กรมบัญชีกลาง
สามารถพิจารณาปรับปรุ งเครื่องมือการประเมินตนเองเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ และ
อานาจหน้าที่ของผู้บริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น โครงการ OECD
SIGMA ที่ได้พัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพของระบบควบคุมภายใน ดูกล่องข้อความ 2.1 แสดงตัวอย่าง
ของเครื่องมือจากประเทศเนเธอร์แลนด์
กล่องข้อความ 2.1. เครื่องมือการประเมินตนเอง กระทรวงการคลังเนเธอร์แลนด์
สถาบั น ศึกษาด้านการเงิน และเศรษฐกิจ แห่งชาติ (NAFE) กระทรวงการคลั งดัตช์ ได้พัฒ นาเครื่องมือ การ
ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการควบคุมการจัดการทางการเงิน (FMC) ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบสาคัญของการควบคุมภายในของรัฐ ในการนี้ NAFE ได้พัฒนาตารางการประเมิน FMC ให้
เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อสนับสนุนการประเมินนโยบายการควบคุมการจัดการทางการเงิน (FMC) และ
การปฏิบัติในระดับสถาบัน รวมถึงเพื่อช่วยในการติดตามประเมินผลการดาเนินการเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับ FMC ซึ่งเหตุผลการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวตามข้อมูลจาก NAFE มีดังนี้
• การขาดการพัฒนาด้านการตรวจสอบภายในของ FMC
• องค์ประกอบสาคัญของ FMC เช่น แผนกการเงิน และ ระบบการรายงาน ยังคงมีอยู่ แต่ยังมีความท้าทาย
ด้านการดาเนินงานและการนาไปใช้งาน
• การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงมีมากเกินไป
• ระดับที่ 2 (ด้านการป้องกัน) เช่น การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแล และการตรวจสอบยังไม่ได้รับการ
พัฒนา
• แผนกการเงินไม่สนับสนุนการวางแผนและการควบคุม ยกเว้นกรณีการควบคุมงบประมาณ
• การขาดกลไกการวางแผนและควบคุมองค์กร รวมถึงการวางแผนและควบคุมในระดับปฏิบัติการ

6 ในเดือนเมษายน 2020 IIA เป็นกระบวนการแก้ไขแบบจาลองการป้องกันสามระดับ (Three Lines of Defense Model)

รวมถึงการเปลี่ยนชื่อเป็น แบบจาลองสามระดับ (Three Lines Model) และพิจารณาการบังคับใช้กับภาครัฐ สาหรับข้อมูล
เพิ่มเติมดูทเี่ ว็บไซต์ของ IIA http://bit.ly/39Y3QT1
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• ความไม่ชัดเจนด้านหน้าที่ระหว่างระดับที่ 2 และ 3 เช่น ระหว่างการจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายใน
• การขาดตัวชี้วัดที่มปี ระสิทธิภาพ
ตารางการประเมิน FMC ของ NAFE ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถเข้าใจรูปแบบขององค์กรที่ได้รับการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี โดยได้นาหลักการของการบริหารการเงินสาธารณะ (PIFC) ของสหภาพยุโรป
มาใช้ ซึ่งผู้ประเมินต้องมีความรู้ที่ เป็นเลิศเกี่ยวกับ PIFC รวมถึงองค์ประกอบของความโปร่งใสในการจัดการ
ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ผู้บริหารสามารถใช้ตารางในการประเมินตนเองสาหรับแผนกของตนแล้ว ผู้ตรวจสอบ
ภายในยังสามารถประยุกต์ใช้ตารางในการประเมินกิจการโดยรวมสาหรับ FMC ที่กาลังดาเนินการอยู่ โดย
วิธีการประเมินตนเองอย่างมีประสิทธิภาพรวมกับตาราง FMC ที่สมบูรณ์ ทาให้เกิดผลเชิงลึกเกี่ยวกับ ความ
เป็นไปได้ในการปรับปรุงการกาหนดค่าและแนวทางปฏิบัติของ FMC ซึ่งตารางและผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่สามารถ
ส่งต่อสู่ผู้บริหารและพนักงานได้ ในการนี้ ตารางด้านล่างแสดงถึงหัวข้อ ตามด้วยตัวอย่างว่าข้อมูลแต่ละคอลัมน์
สามารถเติมเต็มได้อย่างไร ตารางได้รวมองค์ประกอบสาคัญทั้งหมดของระบบควบคุมภายใน เช่น กลไกการ
ตรวจสอบภายในเช่นเดียวกับตัวแปรสาคัญอื่น ๆ และการประเมินผลกระทบ
ตารางที่ 2.1. ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบของตารางการประเมิน FMC
องค์ประกอบสาคัญ
ตัวแปรสาคัญ
การประเมิน
ตัวชี้วดั
ของการควบคุม
ภายใน
FMC ใน
การกาหนดค่า ความ ความรับผิดชอบ:
FMC ภายใน
กระบวนการหลัก (I) รับผิดชอบในการ
โครงสร้างมีการ
กระบวนการหลัก (I)
จัดการ
กากับ (ภาระงาน /
(องค์ประกอบของ
ภาระผูกพัน) ที่
สามเหลี่ยมความ
อธิบายไว้สอดคล้อง
รับผิดชอบ
กับโครงสร้างองค์กร
ประกอบด้วย: ความ
รับผิดชอบ ภาระ
รับผิดชอบ และ
อานาจหน้าที่) (I.1)
การจัดตาแหน่ง
ความรับผิดชอบมี
การจัดตาแหน่งของ
ความรับผิดชอบใน ความสอดคล้องและ องค์ประกอบทั้งสาม
การจัดการ
มีความสมดุลกับ
ประการของ
(I.2)
ภาระหน้าที่
สามเหลี่ยมความ
รับผิดชอบ และผู้มี รับผิดชอบ
อานาจ

FMC ผ่าน
กระบวนการ
สนับสนุน/ กากับ
ดูแล/ ควบคุม/
ตรวจสอบ (II)

ความรับผิดชอบใน
การจัดการ
(II.1)

ความรับผิดชอบ:
การแบ่งงานและ
ความรับผิดชอบ
ระหว่างภารกิจ
สนับสนุนระดับที่ 2
และระดับที่ 1 มี
ความชัดเจนและไม่
คลุมเครือ
(II.1.1)

เป็นที่ชัดเจนว่าการ
แบ่งงานและความ
รับผิดชอบระหว่าง
กระบวนการหลัก
ระดับที่ 1 และ
ภารกิจสนับสนุน
ระดับที่ 2 ถูกแบ่ง
ออกอย่างไร

แหล่งที่มา

วิธีการ

การกาหนดค่า ความ
รับผิดชอบในการ
จัดการ
(องค์ประกอบของ
สามเหลี่ยมความ
รับผิดชอบ
ประกอบด้วย: ความ
รับผิดชอบ ภาระ
รับผิดชอบ และ
อานาจหน้าที่) (I.1)
ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับภายใน

ความรับผิดชอบ:
โครงสร้างมีการ
กากับ (ภาระงาน /
ภาระผูกพัน) ที่
อธิบายไว้สอดคล้อง
กับโครงสร้างองค์กร

ศึกษาข้อบังคับ
ภายในที่เกีย่ วข้อง
และประเมิน
ขอบเขตความ
รับผิดชอบ
ภาระหน้าที่
รับผิดชอบและ
อานาจหน้าที่ซึ่งมี
ความสมดุลซึ่งกัน
และกัน
ข้อบังคับภายใน /
ตรวจสอบข้อบังคับ
ขั้นตอนการจัดการ ภายใน /
การภารกิจสนับสนุน กระบวนการ และให้
(เช่น แผนกการเงิน, มองว่าการแบ่งงานที่
แผนกวางแผน,
ชัดเจนระหว่างระดับ
ทรัพยากรบุคคล,
ที่ 1 และระดับที่ 2
ไอที)
สามารถแยกได้
หรือไม่และอธิบาย
ได้ทั้งหมดหรือไม่
ซึ่งในการสัมภาษณ์:
ลองพิจารณาว่าการ
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แบ่งงานตรงกับ
ปรัชญาของระดับที่
1 และระดับที่ 2
หรือไม่ หากความ
แตกต่างที่เกิดขึ้นไม่
ชัดเจน: ให้อธิบาย

ที่มา: (กระทรวงการคลังดัตช์, มีนาคม 2561)

ตารางการประเมิน FMC อาศัยแบบจาลองสามระดับของ IIA ซึ่งตามแบบจาลองนี้ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการคือ
ระดับที่ 1 ที่รับผิดชอบในการดาเนินการและคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการดาเนินงานและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ การกากับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง
และกากับการปฏิบัติหน้าที่ทาให้เกิดระดับที่ 2 ภารกิจเหล่านี้สนับสนุนการตรวจสอบ กากับดูแล และควบคุมระดับ
ที่ 1 ส่วนงานตรวจสอบภายในคือระดับที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นอย่างอิสระเกี่ยวกับการทางานของสองระดับแรก ทั้ง
สามระดับนี้สะท้อนอยู่ในตารางการประเมิน FMC เนื่องจากมีบทบาทที่แตกต่างกันภายในกรอบการกากับดูแล
องค์กร
ที่มา: กระทรวงการคลังดัตช์ (มีนาคม 2561) การกากับดูแลทางการเงินและการควบคุมภายในสาธารณะที่นาเสนอต่อ
OECD

70. ความไม่ชัดเจนของบทบาทและความรับผิดชอบสามารถทาลายความเป็นอิสระของงานตรวจสอบ
ภายในและนาไปสู่แนวทางที่เน้นด้านการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ซึง่ หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง (ตามที่เจ้าหน้าที่
ไทยหลายคนได้กล่าวไว้ในระหว่างการสัมภาษณ์กับ OECD) การรับทราบประเด็นนี้ตั้งแต่ช่วงแรกของประเทศ
ไทยจะช่ ว ยหลี ก เลี่ ย งระบบสถาบั น และความท้ า ทายระยะยาวและสร้ า งความมั่ น ใจว่ า ทรั พ ยากร และ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการประเมินความเสี่ยงนั้นมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายยังบุคคลที่
เหมาะสม
2.2.2 กาหนดกลยุทธ์ ด้า นการสื่อสารที่ แสดงถึงมูลค่าเพิ่มของการบริหารความเสี่ยงเพื่อรั บรองความ
ซื่อตรงและการปรับปรุงการกากับดูแล
71. กรมบัญชีกลาง สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. และผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง สามารถยกระดับแนวทางและการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงในอนาคต ผ่านการสื่อสารที่ส่งเสริมการจัดการกรรมสิทธิ์และการบริหารความเสี่ยงที่เป็นเครื่องมือสาหรับ
การกากับดูแลที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของไทยนั้น หน่วยงานระดับกระทรวงมักคิดว่า
แผนการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดโดยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับ
หน่วยงานของรัฐของกรมบัญชีกลางเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตาม ซึง่ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2560 ที่กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตสาหรับการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เพียงแค่สนับสนุนแนวคิดนี้เท่านั้น
72. หลังจากการปฏิรูปประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ การบูรณาการการบริหารความเสี่ ยงเข้ากั บการ
ดาเนินงานของหน่วยงานราชการระดับกระทรวงต่าง ๆ ขึ้นอยู่ว่าผู้บริหารเข้าใจและเห็นคุณค่าของการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อการกากับดูแลและการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีเพียงใด หากผู้บริหารไม่เห็นคุณค่าของการจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจและแก้ปัญหา จะทาให้ไม่มีความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการความคิดด้านความเสี่ยงไปสู่การ
ดาเนินงาน และทาให้วัฒนธรรมการเฝ้าระวังด้านความเสี่ยงจะไม่ถูกปลูกฝัง กรมบัญชีกลาง สานักงาน ป.ป.ช.
และ สานักงาน ป.ป.ท. สามารถเสริมสร้างข้อเสนอแนะพร้อมให้ ข้อความเชิงบวกที่เน้นมุมมองในการบริหาร
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จัดการและการควบคุมความเสี่ยงที่เน้นไปที่ธรรมาภิบาลและการบรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายมากกว่า
การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ
73. นอกจากนี้ ประเด็นทีเ่ กี่ยวกับคุณค่าของการบริหารหรือการประเมิน ความเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการ
เชื่อมโยงกับการเพิ่มค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ซึ่งในการตอบ
แบบสอบถามของ OECD ผู้ ต อบแบบสอบถามจากสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ร ะบุ ว่ า
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงเสมือนเป็นมาตรการเชิงรุก
เพื่อป้องกันการทุจริตในประเทศไทย รวมถึง เป็น“เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับการเพิ่มค่า CPI ของไทย” ผู้ตอบ
แบบสอบถามยังเพิ่มเติมว่าเป้าหมายของประเทศไทยคือการเพิ่ม ค่า CPI เพื่อขึ้นเป็นหนึ่งใน "ยี่สิบอันดับแรก
ของโลก" ภายใน พ.ศ. 2573 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา แผนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการทุจริตในปีงบประมาณ 2562 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่มีการยืนยันที่คล้ายกัน โดยระบุว่าการบริหารความเสี่ยงนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง CPI “การประเมิน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ช่วยยกระดับค่า CPI”
74. ตัว อย่ างดังกล่ าวแสดงให้ เห็ น ถึ งความเข้ าใจผิ ด เบื้ องต้ นเกี่ยวกับ การบริห ารความเสี่ ย ง การ
ประเมินความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ รวมถึง CPI กล่าวคือ CPI ไม่สามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือเพื่อลดความเสี่ยง และการเพิ่มคะแนนไม่ควรกาหนดให้เป็นวัตถุประสงค์
แต่อย่างใด ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับ CPI เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อ CPI
และผลกระทบของการจัดการความเสี่ยงต่อการรับรู้ของประชาชนนั้น ไม่สะท้อนความเป็นจริง แต่อย่างใด ใน
หลายประเทศมีการนาค่า CPI ไปเป็นข้อมูลสาหรับการประเมินความเสี่ยงที่ให้บริบทเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
กว้าง ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้การบริหารความเสี่ยงด้านความซื่อตรงมาเปลี่ยนแปลง CPI นั้น สร้างความคิด
ที่ว่า CPI สามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของการบริหารและประเมิน ความเสี่ยงด้านความ
ซื่อตรงในระดับหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังเสี่ยงต่อการทาลายแนวคิดของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือ
สาคัญสาหรับผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ซึง่ ในรายงาน
การเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 ทาง OECD ได้เน้นถึงข้อจากัดของการ
นา CPI มาเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยและ OECD ได้แนะนาตัวชี้วัดประเภทต่าง ๆ สาหรับรัฐบาลในการ
ประเมิ น นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต โดยในกล่ อ งข้ อ ความ 2.2 ให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ CPI
ประโยชน์และข้อจากัด ในฐานะเครื่องมือวินิจฉัย

36

กล่องข้อความ 2.2 ดั ชนีการรั บรู้ การทุจ ริ ต (CPI): การน าไปใช้แ ละข้อจากัดในฐานะเครื่ องมือในการ
วินิจฉัย
CPI เป็นดัชนีที่ประกอบขึ้นจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อยสามแหล่งต่อประเทศ ซึ่งช่วงความเชื่อมั่น ที่
ค่อนข้างมากทาให้ไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่มีคะแนนใกล้เคียงกัน ช่วงความเชื่อมั่นที่มีขนาด
ใหญ่ ดั ง กล่ า วและความผั น ผวนของเกณฑ์ ก ารวัด ค่ า คะแนนในประเทศอื่ นๆ ท าให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ในความ
น่าเชื่อถือของการจัดอันดับ หากประเทศใดถูกจัดอันดับต่าลงมาเล็กน้อย ในความเป็นจริงอาจไม่สะท้อนให้เห็น
ถึงความย่าแย่ที่เกิดขึ้นจริง ยิ่งไปกว่านั้น CPI เป็นคะแนนระดับประเทศและไม่สะท้อนถึงการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาคหรือการพัฒนารายสาขา ดังนั้น CPI จึงไม่เหมาะที่จะเป็นเครื่องมือวินิจฉัย มันควรเป็นเพียงดัชนีวัดการ
รับรู้และยังไม่ชัดเจนว่าคะแนนการรับรู้ที่ผันผวนสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ของระดับการ
ทุจริตหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ความไม่พอใจทั่วไป หรือเป็นการตอบสนองต่อเรื่องที่น่าครหาจากการเปิดเผย
ต่อสื่อ CPI จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสาหรับการประเมินนโยบายการต่อต้านการทุจริตและความซื่อตรง
ตัว ชี้วัดด้านนโยบายอื่น สามารถน ามาพิจ ารณาเป็น กรอบในการดาเนิน งานแทนที่ CPI เพื่อเป็ น
เป้าหมายด้านนโยบายและเพื่อเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของนโยบายต่อต้านการทุจริต ตัวชี้วัดใหม่เหล่านี้
สามารถประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย ระบุประเด็นหรือหน่วยงานที่มีความเสี่ยง และกาหนดการวางแผน
ด้านนโยบาย โดยตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงสามารถใช้วัดความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ ความซื่อตรงใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประสิทธิภาพในการบริหาร รัฐบาลเปิด ตลอดจนมาตรฐานความซื่อตรงขององค์กร
ระบบการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ตัวชี้วัดเฉพาะด้านสามารถวัด
ความซื่อตรงในการให้บริการด้านสาธารณสุข การศึกษา หรือด้านอื่นอีก เช่น การออกใบอนุญาต หรือการ
สร้างคุณค่าทางธุรกิจ ในการนี้สันนิษฐานได้ว่าตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงคะแนน CPI ในระยะยาวได้
ที่มา: รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561: สู่นโยบายความซือ่ ตรงที่สอดคล้องและมี
ประสิทธิภาพ

75. กรมบัญชีกลาง สานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบของรัฐบาล
มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลง หรืออย่างน้อยช่วยกระจายข้อความและส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าของการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจรวมถึงการกล่าวถึงด้านการกากับดูแลที่เกี่ยวกับการบริหารและการประเมิน
ความเสี่ยงในเชิงบวก และอาจรวมถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขเรื่องการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับการเพิ่ม
ค่า CPI หรือจัดการกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกขอบเขตของแต่ละหน่วยงาน
2.3. การเอาชนะความท้าทายเพื่อบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงด้านความซื่อตรงที่ดีขึ้น
2.3.1 การส่งเสริมแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทาให้วัตถุประสงค์สาหรับการประเมิน
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น
76. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สาหรับหน่วยงานของรัฐ ได้วางรากฐานสาหรับแนวทางในการบริหารและควบคุม ความเสี่ยงในหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งคาแนะนาเพิ่มเติมสามารถช่วยให้ความรู้แก่หน่วยงานเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการเพื่อให้เกิดความ
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สม่าเสมอและความสามัคคี หน่วยงานระดับกระทรวงจึงต้องใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวางในการนาหลักเกณฑ์
ไปใช้ ซึง่ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ข้อ ที่หน่วยงานระดับกระทรวงกาหนด รวมถึง:
1. ผู้บริหารมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงภายใน ซึง่ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดทา
ขึ้นเป็นประจาทุกปีเพราะเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงนี้ จะ
ดาเนินการในปีที่สองตามที่หลักเกณฑ์กาหนด ซึ่งกฎหมายและข้อบังคับไม่ ได้กาหนดให้หน่วยงานส่ง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือผลการประเมินความเสี่ยงไปยัง กระทรวงการคลัง รูปแบบเอกสาร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน ความเสี่ยงด้านการทุจริตไม่ได้ถูกนามา
พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงดังที่กล่าวไว้
2. การตรวจสอบภายในเป็นการประเมินความเสี่ยงประเภทที่สอง ตามที่ระบุไว้ บทบาทของการ
ตรวจสอบภายในถู ก อธิบ ายไว้ ใน ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่า ด้ ว ยมาตรฐานและแนวทางการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2561 ซึ่งระบุว่างานตรวจสอบภายในจะต้องมีการประเมิน
และจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
3. การประเมิน ประเภทที่ ส ามคื อ การประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นการประเมินที่มุ่งเน้นไปที่การทุจริตในหน่วยงานระดับกระทรวงต่าง ๆ
ดังที่อธิบายในรายละเอียดของหมวดถัดไป หน่วยงานภาครัฐของไทยได้จัดทาการประเมินนี้ตั้งแต่ปี
2557 โดยในรายงานการเสริ มสร้างความซื่อตรงในภาครัฐ ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 ทาง
OECD ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการแบ่งปันความรู้และการประสานงานไว้ด้วย ทั้งนี้ ขอบเขต
ที่ ITA หรือการประเมินความเสี่ยงสามารถบรรลุข้อกาหนดของกรมบัญชีกลางด้านการบริหารความ
เสี่ยงตามที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ยังไม่มีความชัดเจน
ITA เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 “พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ” ของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564) ITA เป็น
การประเมินประจาปีในระดับองค์กรภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น วิธีการประเมินถูก
ดัดแปลงมาจากคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองแห่งเกาหลีใต้และได้รับการพัฒนา
และบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้ วัดความโปร่งใสของสานักงาน ป.ป.ช. ซึ่ งดาเนินการร่วมกับ
สานักงาน ป.ป.ท. วิธีการประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ซึ่งครอบคลุม 10 หัวข้อ รวมถึงการ
ป้องกันการทุจริต7

7

การสารวจทั้ง 3 ด้านที่ดาเนินการสาหรับ ITA มีดังต่อไปนี้ 1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ คือการประเมินตนเองเพื่อรวบรวมข้อมูลของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการ 2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มี
ส่ว นได้ส่ว นเสีย ภายนอก (EIT) เป็ นการสารวจภายนอกที่เน้นที่ชื่อ เสีย งขององค์ก รและการรับ รู้ ข องผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพ และ 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการสารวจตามหลักฐานที่ประเมินกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
ขององค์กรผ่านเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยทั่วไป ITA ครอบคลุม 10 หัวข้อสาหรับการประเมินองค์กรแต่ละรายการ ซึ่งรวมถึง 1)
ประสิทธิภาพการทางาน 2) ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของงบประมาณการปฏิบัติงาน 3) ความชอบธรรมและการใช้อานาจ 4)
ประสิทธิภาพและความซื่อตรงในการใช้ทรัพย์สินสาธารณะ 5) ประสิทธิผลของมาตรการลดการทุจริต 6) คุณภาพของการดาเนินงาน 7)
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) ประสิทธิผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพ; 9) ความโปร่งใสของข้อมูลสาธารณะ และ 10) การป้องกันการ
ทุจริต (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2562) ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
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77. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. จะเป็นผู้สื่อสารถึงการพัฒนาแนวทางที่ 4 ซึ่งเรียกว่า “ระบบประเมินความ
เสี่ยง” เพื่อตรวจสอบการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งระบบกาหนดไว้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
นโยบาย ระดั บ กระทรวง/กรม และระดั บ จั ง หวั ด โดยระบบในระดั บ นโยบายมีก ารพั ฒ นานโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกันสาหรับตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการทุจริต ตามแนวทางการทางานของ ป.ป.ช. ส่วนใน
ระดับกระทรวงหรือกรม ระบบเกี่ยวข้องกับการกาหนด มี ศปท. เป็นผู้นาในการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การใช้อานาจหน้าที่ และการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดการทรัพยากร
สุดท้าย ศปท. จะทาการประเมินในระดับจังหวัดด้วย โดยเน้นที่โครงการที่มีงบประมาณสูง ในขณะที่จัดทา
รายงานนี้ ระบบการประเมินความเสี่ยงอยู่ในขั้นตอนแนวคิดและไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพหรือความ
สอดคล้องกับความพยายามที่มีอยู่ในแง่ของการออกแบบหรือการดาเนินการ ในการนี้ คาแนะนาด้านล่าง
คานึงถึงความพยายามคู่ขนานทั้งสี่นี้
78. กรมบัญชีกลางร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ท. สามารถให้คาแนะนาเพิ่มเติมที่
อธิบายว่าการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านบรรลุข้อกาหนดในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงในระดับใดทีค่ วรมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตเมื่อหน่วยงานต้องดาเนินการเรื่อง ITA ควบคู่ไปด้วย งานตรวจสอบภายในไม่ควรชี้นาการประเมินความ
เสี่ยงอันเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการประเมิน ด้านการทุจริต ซึ่งคาแนะนาเพิ่มเติมที่จัดทาสาหรับ
กรมบัญชีกลาง สานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ท. สามารถช่วยในประเด็นดังต่อไปนี้
• อธิบายความสาคัญเชิง ยุทธศาสตร์ และเชิงปฏิบัติ ข องการประเมิ นความเสี่ยง รวมถึงการ
อ้างอิงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต กรมบัญชีกลางควรสื่อสารว่า ITA
ไม่ควรใช้แทนการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบันหรือระดับปฏิบัติที่สนับสนุนให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมและมาตรการบรรเทาผลกระทบตามที่กาหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ อนึ่งนอกเหนือจากการประเมิน ITA แล้ว การประเมินความเสี่ยงควรคานึงถึง
ความเสี่ยงในด้านการทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
• อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงของงานการบริหารความเสี่ยงด้านความ
ซื่อตรง ซึ่งอาจรวมถึงการอธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ บริหารในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยังอาจ
รวมถึ ง การอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของงานตรวจสอบภายในของ
สานักงาน ป.ป.ช. และ สานักงาน ป.ป.ท. รวมถึง เครือข่าย ศปท.ในบริบทของการบริหาร
ความเสี่ยง โดยการมีส่วนร่วมสามารถช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับ
ภู มิ ภ าค ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ทยให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ความท้ า ทายนี้ เ ป็ น อย่ า งมาก นอกจากนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางสามารถอธิบายความคาดหวังของผู้ บริหารในการ
ประสานงานและได้รับประโยชน์จากการประเมินความเสี่ยงของงานตรวจสอบภายในเพื่อ
เป็นข้อมูลสาหรับจัดทาแผนและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของตนเอง
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) สนับสนุนการรวบรวมข้อ มูลสาหรับ ITA เพื่อทาให้มั่นใจว่ามีการประเมินที่ตรงเวลาและ
สม่าเสมอในหน่วยงานต่าง ๆ
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• อธิบายวัตถุประสงค์และการใช้ผลลัพธ์ ของ ITA ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้าน
ความซื่อตรงซึ่งผู้บริหารหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจเป็นผู้ดาเนินการ กล่าวคือ ITA
เป็ น เครื่ องมือประเมิน ตนเองระดับสูงที่ครอบคลุมและยกระดับความตระหนัก รู้ เกี่ยวกับ
ความส าคัญของความซื่อตรง อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่ารัฐ บาลนาผลของ ITA ไปใช้
อย่างไร และมีการเชื่อมโยงระหว่าง ITA กับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องใน
ระดับปฏิบัติหรือไม่ นอกจากนี้ ข้อแนะนาเพิ่มเติมหรือสื่อใด ๆ ที่นาเสนอความสาคัญของ
การบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงควรระมัดระวังการเชื่อมโยงกับ CPI ตามที่
อธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้า อย่างไรก็ตามคาแนะนาทาให้เห็นถึงประโยชน์ของการบริหาร
ความเสี่ยงในฐานะเป็นแนวทางสาหรับการขับเคลื่อนนโยบายมากกว่าเป็นเพียงการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
79. คาแนะน าเพิ่มเติมจากกรมบั ญชีกลางยังสามารถใช้เป็นโอกาสในการแสดงตัว อย่ างเชิ ง บวก
ท่ามกลางหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตัวอย่างเช่น ทุกปีสานักงาน
ป.ป.ช. ได้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐสาหรับการมีส่วนร่วมและความสาเร็จในการจัดทามาตรการเชิงรุก
เพื่อต่อต้านการทุจริตและดาเนินการเรื่อง ITA รวมถึงการจัดอันดับองค์กรที่ได้คะแนนสูงๆ นอกจากนี้ ในแต่
ละปีสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) มีการมอบรางวัล “รางวัลเลิศรัฐ” อีก
ด้วย ซึ่งใน พ.ศ. 2560 สานักงาน ก.พ.ร. มอบรางวัลเลิศรัฐให้กับกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
สาหรับความเป็นเลิศในการวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์และการนายุทธศาสตร์องค์กรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คาแนะนาเพิ่มเติมแสดงให้
เห็นถึงความพยายามเพื่อกระตุ้นให้เกิด การปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความซื่อตรงและการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กรที่ส่งเสริมนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
2.3.2. เสริมสร้างขีดความสามารถและความรู้ในการประเมินและจัดการความเสี่ยงในระดับภูมิภาค
80. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกภาพที่มีโครงสร้างการบริหารประเทศ 3 ระดับ ได้แก่
การบริ ห ารส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค และส่ ว นท้องถิ่น (ดูก ล่ องข้อความ 2.3 ส าหรับรายละเอียดเพิ่ม เติ ม )
กรมบั ญชีกลางและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ รวมถึง ส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ป.ป.ช. มีส านักงานย่ อ ยที่
ดาเนินการตามคาสั่งในระดับภูมิภาค กรมบัญชีกลางมีสานักงานจานวน 76 แห่งในต่างจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีสานักงานอยู่ใน 76 จังหวัดเช่นกัน ซึ่งใน พ.ศ. 2561 OECD ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่
รัฐบาลไทยในการเพิ่มขีดความสามารถของศปท. ซึ่งขีดความสามรถยังคงเป็นปัญหาในระดับจังหวัด ที่ไม่
เพียงแต่ศปท. แต่ยังรวมถึงกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานระดับกระทรวงต่าง ๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ ประเด็น
สาคัญที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องการให้ ปรับ ปรุ งคือ สมรรถนะของส่ว นราชการท้องถิ่นและตัว แทนในภูมิภาคของ
กรมบัญชีกลาง สานักงาน ป.ป.ช. และ สานักงาน ป.ป.ท. ในการปฏิบัติตามแผนการปฏิรูปการปรับปรุงการ
บริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้านความซื่อตรง
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กล่องข้อความ 2.3 องค์กรของรัฐบาลในประเทศไทยระดับภูมิภาค
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กาหนดให้การจัดระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ : ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ประเทศ
ไทยมี 76 จังหวัด แต่ละจังหวัดได้รับการสนับสนุนจากสานักงานจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางยกเว้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งประชาชนเลือกผู้ว่า ราชการโดยตรง ผู้ว่า
ราชการมาจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและมีหน้าที่ดาเนินการตามนโยบายของส่วนกลาง จังหวัดทั้งหมด
มี 928 อาเภอ 7,416 ตาบล และ 61,032 หมู่บ้าน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจะแต่งตั้งนายอาเภอ
เป็นหัวหน้า ส่วนหัวหน้าตาบลส่วนใหญ่จะถูกเลือกจากหัวหน้าหมู่บ้านในแต่ละตาบล หัวหน้าหมู่บ้านได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่ ทั้งหัวหน้าตาบลและหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ภายใต้คาแนะนาและการกากับดูแลของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลส่วนกลาง
ราชการส่วนท้องถิ่น ในประเทศไทยมี 2 ระบบ ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง
เทศบาล 2,453 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) 5,333 แห่ง และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา อบจ.เป็นองค์กรที่ดูแลท้องถิ่นระดับบนและดาเนินงานในภาพ
กว้างด้านการบริ หารและบริ การสาธารณะ ในขณะที่ เทศบาลและอบต.เป็นองค์กรที่ดูแลระดับที่ เล็ ก กว่า
รับผิดชอบงานขนาดเล็ก เทศบาลกากับดูแลพื้นที่ในเขตเมือง และอบต.กากับดูแลพื้นที่ชนบท เทศบาลใน
ประเทศไทยแบ่งออกเป็นสามระดับ คือ : เทศบาลนคร (50,000 คนหรือมากกว่านั้น) เทศบาลเมือง (10,000
ถึง 49,999 คน) และเทศบาลตาบล (7,000 ถึง 9,999 คน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ ดูแลผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล จึงทาให้ อบจ. เทศบาล และ อบต. มีการใช้ดุลพินิจน้อยลงในการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างไรก็ตาม ได้มีการออกพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น เพื่อสร้ างพื้น ที่ส าหรับประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการให้ บ ริ ก าร
สาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งในปีต่อ ๆ มาการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น โดยตรงได้ถูกนามาใช้
และดาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และใน พ.ศ. 2557 การเลือกตั้งท้องถิ่นได้ถูกระงับชั่วคราวหลังจากเกิด
วิกฤติทางการเมือง
ที่มา: การทบทวนหลายมิติของประเทศไทย: การประเมินเบื้องต้น, เส้นทางการพัฒนาของ OECD

81. ในการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เน้นถึงความท้าทายที่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นต้องเผชิญ ใน
การประเมินความเสี่ยงและจัดทาระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ กล่าวว่ายังไม่มีแนวทาง
สาหรับองค์กรท้องถิ่น จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขาดความเชื่อมโยงสาหรับส่วนราชการท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ศักยภาพของทุกจังหวัดไม่เพียงพอ
สาหรับการดาเนินการตามการปฏิรูปล่าสุด
82. กรมบัญชีกลางสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องศักยภาพและปรับปรุงความเชื่อมโยงเรื่องการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงในระดับภูมิภาคได้ แนวทางดังกล่าวข้างต้นสามารถแก้ไขปัญหานี้โดยตรงด้วย
การพิจารณาและการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมกับระดับของการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลางได้จัดการ
ฝึกอบรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ซึ่งแนวทางเพิ่มเติมนี้สร้าง
ความชั ด เจนมากขึ้ น ว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถปฏิ บั ติ ต ามการปฏิ รู ป ใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งไร
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นอกเหนือไปจากนั้น แนวทางคาแนะนาเพิ่มความชัดเจนและช่วยสร้างขีดความสามารถให้กับประเด็นสาคัญ
ต่างๆ รวมถึง ความชัดเจนเกี่ยวกับ 1) บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารความเสี่ยง 2) วิธีการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระดับทักษะและทรัพยากร และ 3) แนวปฏิบัติ
ที่ดีสาหรับการใช้ผลลัพธ์การประเมินความเสี่ยง
2.4 การยกระดับการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการประเมินการประกันคุณภาพ
2.4.1 การจัดทาแผนการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดย
มุ่งเน้นเฉพาะเพื่อปกป้องความซื่อตรงในภาครัฐ
83. มาตรฐานสากลมุ่งเน้นให้รัฐบาลติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประเมินผลลัพธ์และพัฒนากิจกรรมเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งข้อเสนอแนะของ
OECD เกี่ยวกับความซื่อตรงในภาครัฐยังเน้นให้รัฐบาลสร้างกลไกการตรวจสอบและการประกันคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรับรองความซื่อตรงในภาครัฐ กฎระเบียบของประเทศไทยได้สะท้อนมาตรฐานเหล่านี้ด้วย
ตัวอย่างเช่น มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ กล่าวว่า
หัวหน้าส่วนราชการควรติดตามและประเมินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานปฏิบัติตาม
มาตรฐานและแบบจาลองสามระดับของ IIA นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในการ
รายงานเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในและมีการพิจารณาความเสี่ยง
84. ข้อกาหนดในการรายงานของประเทศไทยหมายรวมถึง “หนังสือรับรองการประเมินการควบคุม
ภายใน” ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเองที่ระบุว่าหน่วยงานภาครัฐได้ประเมินว่าการควบคุมภายในเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 หรือไม่ ทั้งนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของการประเมินการควบคุมภายในนี้ หน่วยงานระดับกระทรวงต้องเน้นถึง
การปรั บ ปรุ งกิจ กรรมการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากความเสี่ ยงที่ได้รับ ซึ่งหนังสื อรับรองนี้เป็นข้ อ
กาหนดให้หน่วยงานภาครั ฐตรวจสอบ ประเมิน ผล และรายงานเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผล โดยมี
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น ความพยายามเหล่ า นี้ ด้ ว ย รวมถึ ง คณะกรรมการภายในกรมบั ญ ชี ก ลางที่
ประกอบด้ ว ยผู้ ต รวจสอบภายใน ตลอดจนผู้ ต รวจสอบด้ านการเงิ นและผู้ ต รวจสอบด้ า นการปฏิ บัติ ตาม
ข้อกาหนดที่มาจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (SAO) อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบเบื้องต้นสาหรั บการ
ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นงานของหน่วยงานระดับ กระทรวงและต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของประเทศไทย
85. โดยหลักการแล้ว หนังสือรับรองและการประเมินผลเบื้องต้นเป็นกลไกที่มีประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินระบบการควบคุมภายในของรัฐบาลไทย อย่างไรก็ตาม คุณภาพและประสิทธิภาพของความ
พยายามเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีการ ขอบเขต และความสม่าเสมอของการติดตามผล ซึ่งไม่ได้มีการกาหนดไว้และ
เป็นผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันจากกระทรวงหนึ่งไปยังอีกกระทรวงหนึ่ง ทั้งนีห้ นังสือรับรองจะส่งเสริมการ
ติดตามและประเมินผลของระบบควบคุมภายใน แต่ยังมีตัวกาหนดคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอื่นๆ
อีกนอกจากปัจจัยเหล่านี้ กล่องข้อความ 2.4 แสดงถึงตัวอย่างคาแนะนาที่จัดทาขึ้นสาหรับหน่วยงานเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในระบบ
สาธารณสุข แต่จากบทเรียนที่กว้างขึ้นจึงสามารถปรับใช้ได้กับวิธีการประเมินตนเองสาหรับการควบคุมภายใน
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กล่องข้อความ 2.4 USAID: ตัวอย่างการประเมินตนเองของการควบคุมภายในของระบบสาธารณสุข
การมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียใน 3 ขั้นตอนของกระบวนการประเมินตนเอง
เมื่อนาวิธีการประเมินตนเองมาใช้สามารถช่วยเพิ่มระดับของกรรมสิทธิ์ได้ทั้ง ในขั้นตอนการประเมินและในช่วงที่ได้ผลลัพธ์
นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยด้านการสื่อสารภายใน ซึ่งการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในเกิดขึ้น ได้ใน 3 ขั้นตอนของ
กระบวนการประเมินตนเอง:
1. การออกแบบ: การประชุมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ทั้งองค์กรเพื่อเริ่มการประเมินเป็นสิ่งสาคัญในการ
สร้างการสื่อสารที่โปร่งใสเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งการประชุม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ควรได้รับการออกแบบเพื่อกระตุ้นให้เกิดข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม อันจะเพิ่มการยอมรับจากผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียภายใน
ทั้งนี้ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมเรื่องการออกแบบการประเมิน สามารถจะได้รับหัวข้อเพื่อพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงาน
2. การดาเนินการ: ในระหว่างการประเมินตนเอง ทีมควรมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงานในเรื่องการควบคุมภายใน ซึ่งการ
ประเมินเป็นโอกาสที่จะดึงดูดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นถึงความสาคัญของเรื่องการควบคุมภายใน ปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
ควบคุมภายในที่ดี และผลการรวบรวมข้อมูล ซึ่งนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการประเมินความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติ
และนโยบาย
3. ผลลัพธ์: ผลลัพธ์ของการประเมินจะต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและโปร่งใส ผู้นาระดับสูงควรให้ความสาคัญในการ
จัดลาดับขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อป้องกันจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และรวบรวมประเด็นที่ระบบการจัดการหรือ
ขั้นตอนการทางานที่ไม่ประสบผลสาเร็จ ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ คนอื่น ๆ เป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความ
รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในและระบบการจัดการ
ภาพรวมของผลลัพธ์ของกระบวนการประเมินตนเอง
• ความเป็นมา – ให้รายละเอียดบริบทของการประเมินที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ หรือความมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขการ
ควบคุมภายใน ขอบเขตของการประเมิน และคาจากัดความของแผนกและหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ
• วัตถุประสงค์ - ระบุเหตุผลสาหรับการประเมินตนเองและการนาผลการค้นหาไปใช้
• ระเบียบวิธี – อธิบายขอบเขตเฉพาะเจาะจงของทีมประเมิน เหตุผลในการเลือกตัวชี้วัดเฉพาะ และวิธีการสุ่มตัวอย่างสาหรับ
การรวบรวมข้อมูลหน่วยงาน
• จุดแข็ง - สรุปประเด็นที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและวิธีการประเมินที่ใช้
• จุดอ่อน – ให้รายละเอียดประเด็นที่มีการควบคุมภายในไม่เพียงพอหรือมีจุดอ่อน และวิธีการประเมินที่ใช้
• การเปลี่ยนแปลง – หากการประเมินเสร็จสมบูรณ์ อย่างสม่าเสมอ ให้ระบุการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในเชิง
บวกหรือเชิงลบ
• ขั้นตอนถัดไป – อธิบายถึงวิธีการนาผลลัพธ์การประเมินตนเองไปใช้เพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในได้อย่างไร
ที่มา: การประเมินตนเองของการดูแลสุขภาพการควบคุมภายใน: ชุดเครื่องมือสาหรับผู้บริหาร

86. เหนือสิ่งอื่นใดการติดตามและการประเมินผลควรสนับสนุนหน่วยงานให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้น ใน
เรื่องความท้าทายหรือจุดอ่อนในการดาเนินงานด้านระบบความซื่อตรงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารในหน่วยงาน
สามารถติดตามและประเมินผลการดาเนินการในช่วงเวลาปกติและรวมผลลัพธ์ เข้าสู่กระบวนการรายงาน
สาหรับออกหนังสือรับรอง ซึง่ ในบริบทของความซื่อตรงและการป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงไม่ได้
ใช้ทดแทนการติดตามและการประเมิน ผล การติดตามและตรวจสอบกระบวนการบริห ารความเสี่ยงเป็น
กิจกรรมที่แตกต่างจากติดตามและการประเมินผล รวมทั้ง การประเมินคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
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แม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต (เช่น การรับรู้
ถึงความเป็นไปได้และผลกระทบของการทุ จริตต่อวัตถุประสงค์) อาจเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ช่วยผู้ บริหาร
ก าหนดล าดั บ ความส าคั ญ ของกิ จ กรรมการติ ด ตามและการประเมิ น ผลและการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ส่วนข้อพิจารณาอื่น ๆ สาหรับการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมิน
คุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ :
• วัตถุประสงค์และขอบเขตของกิจกรรมขององค์กรภาครัฐ
• ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
• ปัญหาที่ระบุโดยกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางต่อบทบาทของพวกเขาในการกากับดูแลการ
ดาเนินงานทางการเงินทั่วไปของหน่วยงานระดับกระทรวงต่าง ๆ
• ผลลัพธ์ของกิจกรรมติดตามและการประเมินผลครั้งก่อนหน้า หรือผลการประเมินคุณภาพ
• สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติภายในงบประมาณโดยรวมขององค์กรภาครัฐ
87. ในบริบทของความซื่อ ตรง หน่วยงานที่วิเคราะห์การติดตามและการประเมินผลไม่ได้เป็นเพียง
ความเสี่ยงเดียวที่เกิดขึ้น แต่ยังมีการกากับดูแลภาครัฐและปัจจัยเชิงสถาบันอื่น ๆ ที่กาหนดประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการติดตามและการประเมินผลเกี่ยวข้องกับ 1) การรวบรวม
หลักฐานด้านการกาหนดรูปแบบ 2) การนาไปปฏิบัติและผลลัพธ์ของนโยบาย และ 3) การควบคุม และการ
ดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ บริหารปรับความ
เหมาะสมของการควบคุมเมื่อปัญหาเกิดขึ้น และการประเมินผลสามารถนาเสนอข้อมูลเชิงลึก ของกิจกรรมที่
กาลังดาเนินอยู่หรือเสร็จสมบูรณ์ แล้วเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านทางเลือกที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ปัจจุบันกิจกรรมติดตามและการประเมินผลที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงจะช่วย
ส่งเสริมการตระหนักถึงองค์ประกอบที่สาคัญของมาตรฐาน เช่น COSO และกฎระเบียบต่าง ๆ ของไทย แต่
กระบวนการออกหนั ง สื อ รั บ รองเพี ย งแค่ อ านวยความสะดวกในการปฏิบั ติ ง านตามรายการภารกิ จ ของ
หน่วยงานระดับกระทรวงเท่านั้น ดังนั้นการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจึงถูกมองว่าเป็นกิจกรรม
ที่ต้องปฏิบัติตาม ในทางตรงกันข้าม การติดตามและการประเมินผลควรอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ
และสร้างความเข้าใจแก่ ผู้บริหารเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในโดยยึดตามหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่ามาตรการที่ดีในการรับรองความซื่อสัตย์นั้น ก่อให้เกิดผลลัพธ์และทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้อย่างไร
2.4.2 การรับรองความเป็นอิสระและความเป็นกลางของการประเมินการประกันคุณภาพ
88. ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรมการติดตามและประเมินผล กรมบัญชีกลางได้พัฒนากรอบการ
ประเมิ น ผลการประกั น คุ ณ ภาพส าหรั บ งานตรวจสอบภายในของภาครั ฐ กรอบดั ง กล่ า วจั ด ท าขึ้ น ตาม
มาตรฐานสากลของ IIA และกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างประเทศของ IIA (IPPF) รวมทั้ง หลักการการ
จัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) และวงจรการจัดการ Deming กรอบนี้ได้ครอบคลุมกิจกรรมหลักสี่ด้านของ
งานตรวจสอบภายใน 1. การกากับดูแล 2. พนักงาน 3. การจัดการ และ 4. กระบวนการ ตามที่แสดงในตาราง
2.2
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ตารางที่ 2.2. เกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในของภาครัฐไทย
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
การกากับดูแลภาครัฐ

รายการ
1. โครงสร้างและสายการรายงาน

2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
3. การประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน

พนักงาน

การจัดการ

กระบวนการ

4. ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน
5. ความระมัดระวังในฐานะมืออาชีพ
6. การพัฒนาบุคลากร
7. กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. การประเมินความเสี่ยงสาหรับแผนการ
ตรวจสอบ
9. การวางแผนการตรวจสอบ
10. คู่มือการปฏิบัติงานและการประสานงาน

มาตรฐาน IPPF
1110 ความเป็นอิสระขององค์กร
1120 ความเป็นกลาง
1130 ความบกพร่องต่อความเป็นอิสระหรือความ
เป็นกลาง
1010 การยอมรับตามคาแนะนาแบบบังคับของ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
1310 ข้อกาหนดของการประกันคุณภาพและ
โครงการปรับปรุง
1320 การรายงานเกี่ยวกับของการประกัน
คุณภาพและโครงการปรับปรุง
1210 ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบภายใน
1220 บุคลากรดูแลวิชาชีพอย่างมืออาชีพ
1230 การพัฒนาด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง
2030 การจัดการทรัพยากร
2010 การจัดการการวางแผน

2020 การสื่อสารและการอนุมัติ
2040 นโยบายและขั้นตอน
2050 การประสานงานและการพึ่งพา
11 รายงานสรุปรายงานการตรวจสอบภายใน
2060 การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการการตรวจสอบภายใน
2070 ผู้ให้บริการภายนอกและความรับผิดชอบ
องค์กรในการตรวจสอบภายใน
12 การดาเนินงานที่ครอบคลุมกระบวนการกากับ 2210 วัตถุประสงค์
ดูแลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
2220 ขอบเขต
2230 การจัดสรรทรัพยากร
2240 โครงการงาน
13. การดาเนินการตรวจสอบภาคสนาม
2310 กาหนดข้อมูล
2320 วิเคราะห์และประเมิน
2330 จัดทาเอกสารข้อมูล
2340 ตรวจสอบ
14. รายงานผลการตรวจสอบ
2410 เกณฑ์สาหรับการสื่อสาร
2420 คุณภาพของการสื่อสาร
2430 การใช้ "ดาเนินการตามมาตรฐานสากลเพือ่
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน"
2440 การเผยแพร่ผล
2450 ความคิดเห็นโดยรวม
15. การติดตามผลการตรวจสอบ
2500 การติดตามความคืบหน้า
2600 การสื่อสารการให้ยอมรับความเสี่ยง

แหล่งที่มา: พัฒนาโดย OECD ตามเอกสารที่จัดทาโดย CGD

89. ค่าในการประเมินมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับรายการ ระดับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และระดับ
ผลการประเมินโดยรวม ประสิทธิภาพของแต่ละรายการมีการจัดอันดับ 0 ถึง 4 โดยที่ 0 หมายถึงไม่มีการ
ดาเนินการและ 4 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยสมบูรณ์ คะแนนที่ได้รับแต่ละรายการภายใต้การประเมิน
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน (เช่น การกากับดูแล พนักงาน การจัดการ กระบวนการ) จะถูกคานวณร่วมกัน
เพื่อได้คะแนนเฉลี่ย ซึ่งท้ายที่สุดคะแนนเฉลี่ยจะถูก ถ่วงน้าหนักกับการตรวจสอบภายในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้
คะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้าหนักทั้งหมดจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้คะแนนการประเมินโดยรวมในระดับ 0 ถึง 4
(โดยที่ 0-1.99 หมายถึง "ไม่ส อดคล้ อง" 2-2.99 หมายถึง สอดคล้ องบางส่ ว น และ 4 ส าหรับ "การรับรอง
ทั่วไป")
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90. กระบวนการประกันคุณภาพของประเทศไทยมีทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับ
เนื้ อหาของการประเมิน แต่ละครั้ ง ตัว อย่ างเช่นรายการที่ 4 เกี่ยวกับ "ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ
ภายใน" ใช้ ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณเป็ น ส่ ว นใหญ่ เช่ น ร้ อ ยละของพนั ก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ม ากกว่ า
3 ปี ด้านการตรวจสอบภายใน และร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับหนังสือรับรอง ซึง่ ในการเปรียบเทียบ
รายการที่ 8 "การประเมินความเสี่ยงสาหรับการวางแผนการตรวจสอบ" มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดเชิงคุณ ภาพที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยง เช่น การครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง การใช้ผลลัพธ์ของการประเมิน
ความเสี่ยงสาหรับวางแผนการตรวจสอบ และความสามารถในการประยุกต์ปัจจัยเสี่ยงเข้ากับสถานการณ์
ซึ่งการใช้ตัว ชี้วัดแบบผสมผสานเป็ น ข้อเสนอแนะที่ ช่วยในการรวบรวมและชี้ วัดด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการ
ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในโดยรวม
91. การประเมินผลการประกัน คุณภาพของกรมบัญชีกลางสอดคล้ องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ ใน
มาตรฐาน 1300 ของ IIA ว่าด้วยการประกันคุณภาพและการพัฒนางาน (QAIP) ซึ่งระบุว่า“หัวหน้าบริหารด้าน
การตรวจสอบต้องพัฒนาและดารงไว้ซึ่งการประกันคุณภาพและการพัฒนางานที่ครอบคลุ มกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในทุกด้าน” โดย QAIPS ช่วยผู้ตรวจสอบภายในประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานของ
พวกเขาและระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุง ยิ่งไปกว่านั้น QAIPS ยังสามารถช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงและตัวชี้วัดผล
การดาเนินการได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยด้านการตัดสินใจและการดาเนินการตามกลยุทธ์ และนโยบายและขั้นตอน
โดย QAIPS มุ่งเน้นเรื่องต่อไปนี้:
• ความสอดคล้องกับคาจากัดความของการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณ และมาตรฐาน รวมถึงการ
ดาเนินการแก้ไขทีท่ ันเวลาเพื่อแก้ไขความไม่สอดคล้อง
• ความเพียงพอของกฎบัตร เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และขั้นตอน ของกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายใน
• การมีส่วนร่วมขององค์กรในการกากับดูแล บริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุม
• การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานรัฐอื่น ๆ
• ประสิทธิผลของกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
92. การประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงานราชการ กรมบั ญ ชี ก ลางเป็ น คนก าหนดหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการประเมิน คุณภาพนี้ โดยภายหลั งได้รับแจ้ง หั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ที่เข้าร่ว มจะแจ้งให้ งาน
ตรวจสอบภายในกรอกแบบฟอร์มการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ซึ่งตัวอย่างของเอกสารที่
ใช้สนับสนุนการประเมิน ได้แก่ แผนการตรวจสอบประจาปี จรรยาบรรณ รายงานการตรวจสอบ กฎบัตร
การตรวจสอบภายใน และแผนการอบรม ขั้นตอนต่อไปกรมบัญชีกลางจะประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบ
ภายในตามเกณฑ์ที่กาหนดและหลักฐานที่ให้ ไว้ ทั้งนี้ระหว่างการดาเนิน กระบวนการ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานที่เข้าร่วมยังคงสนับสนุนกรมบัญชีกลางในการให้ข้อมูลและคาอธิบายเพิ่มเติมเท่าทีจ่ าเป็น
ซึง่ ในที่สุดผลการประเมินคุณภาพจะได้รับการวิเคราะห์และรายงานต่อคณะกรรมการที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
กรมบัญชีกลาง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากภาคเอกชน ที่เรียกว่าคณะกรรมการประกันคุณภาพของภาครัฐ
93. คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ตลอดการประเมิ น ผลการประกั น คุ ณ ภาพของประเทศไทยส าหรั บ งาน
ตรวจสอบภายในคือระดับการมีส่วนร่วมของกรมบัญชีกลางซึ่งมีระดับสูงมาก กรมบัญชีกลางเป็นสถาบันกลาง
ที่ตรวจสอบการทางานของหน่วยงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ทั้งยังมีบทบาทสาคัญในการรับรองคุณภาพ
ในขณะที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภาครัฐรับรองผลการประเมิน แต่ความกังวลเกี่ยวกับความอิสระยังคงมี
อยู่ โดยแนวทางที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศที่มีหน่วยงานประสานกลาง
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(CHUs) แบบเดียวกับ กรมบัญชีกลาง โดย CHUS สามารถทาได้มากกว่า การกากับดูแล ตรวจสอบ และให้
คาแนะนางานตรวจสอบภายในของภาครัฐ และพวกเขาอาจทาการประเมินแบบภายนอกเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในหน่วยงานปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การดาเนินการนี้ได้เพิ่มข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระและ
"ผลกระทบจากภายนอก" ของ CHU ในแง่ของงานตรวจสอบภายในภายใต้การประเมิน
94. ในปี 2012 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้ความเห็นว่าหากการประเมินของ CHU ถูกดาเนินการขึ้น
เพีย งอย่ างเดีย วก็ไม่เป็น ไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน IIA8 จากข้อมูล ของคณะกรรมการ ถึง แม้ว่าจะมี
โครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกัน การประเมินของ CHU ไม่ควรถูกพิจารณาว่า เป็นลักษณะภายนอกและเป็น
อิสระตามมาตรฐาน 1312 เนื่องจาก CHU จัดกิจกรรมการตรวจสอบภายในด้วยความช่วยเหลือและคาแนะนา
จากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สหราชอาณาจักรจ้างคนนอกมาประเมินการประกันคุณภาพภายนอก
ทีด่ าเนินการโดยผู้รับเหมาอิสระตามที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความ 2.5
กล่องข้อความ 2.5 การประเมินคุณภาพการตรวจสอบและการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานตรวจสอบ
ภายในของสหราชอาณาจักร
หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับรัฐบาลกลาง ระดับที่มีอานาจน้อยและเป็นระดับท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร
ใช้ชุดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของภาครัฐร่วมกันตามมาตรฐานของ IIA ซึ่งคุณภาพของการตรวจสอบ
และผลการดาเนินงานถูกประเมินโดยใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานนั่นคือ กรอบการประเมินคุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน
กรอบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ นาไปปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในและทาให้หน่วยงานตอบสนองความมุ่งมั่น ในการให้บริการสาธารณะได้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือนี้ใช้ในการ
ประเมินตนเองและในการตรวจสอบภายนอกที่ดาเนินการโดยผู้ประเมินจากภายนอกองค์กรเพื่อ สร้างความ
เข้าใจร่วมกันในเรื่องคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กรอบการทางานถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนหลัก ๆ
พร้อมกับมาตรการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งเหนือกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเสียอีก
• วัตถุประสงค์และตาแหน่ง: ภารกิจมีอานาจหน้าที่ที่ชัดเจน สถานะที่เหมาะสม และเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่?
• โครงสร้างและทรัพยากร: ภารกิจมีการเข้าถึงทักษะทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีการจัดบุคลากรที่
เพียงพอ และงบประมาณที่เพียงพอในการมอบหมายงานหรือไม่?
• การดาเนินการตรวจสอบ: ภารกิจมีนโยบายและกระบวนการทีเ่ พียงพอที่จะส่งมอบหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่?
• ผลกระทบ: ภารกิจมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถขององค์กรในการมอบวัตถุประสงค์และ
ส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมหรือไม่?
ข้อความตามแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับแต่ละมาตรการสามารถถูกใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ตรวจสอบในการปรับใช้
กรอบฯ และสามารถถูกใช้เป็น Roadmap สาหรับงานตรวจสอบภายในเฉพาะด้านเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
8

ความคิดเห็นของ the Commission’s Directorate-General ด้านงบประมาณเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ที่ส่งถึง CHUs ในประเทศที่
สมัครรับเลือกตั้ง (ที่มีศักยภาพ) ประเทศที่มีสิทธิ์ตามนโยบาย Neighbourhood Policy และผูแ้ ทนในองค์กร Peer Assisted Learning
(PEMPAL) ด้านการจัดการค่าใช้จา่ ยสาธารณะ
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การดาเนินงานทั้ง นี้ กรอบสามารถให้ภ าพรวมด้านประสิ ทธิภ าพงานตรวจสอบและสร้างผลลั พธ์ของการ
ตรวจสอบภายในที่เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของการประเมินคุณภาพภายนอก
งานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ประเมินอิสระอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งความเป็น
อิสระหมายถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริห ารความเสี่ยงจะทาหน้าที่คัดเลื อกทีม
ประเมินอิสระและกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ที่มา: กรอบการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน ข้อกาหนดการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้กาหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในของภาครัฐ: การใช้มาตรฐานสากลของ IIA กับภาครัฐของสหราช
อาณาจักร

95. นอกเหนือจากการประเมินภายนอกทั้งหมด กรมบัญชีกลางสามารถพิจารณาวิธี การอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาความเป็น อิส ระในการประเมินผลการประกันคุณภาพสาหรับงานตรวจสอบภายใน เช่น การสร้าง
firewalls ภายในสถาบันของตนเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรตั้งใจทางานด้านการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในอย่างจริงจัง ประเด็นเหล่านี้ อาจเป็นส่วนที่กรมบัญชีกลางใช้ เป็นส่วนหนึ่งหรือ เพิ่มเติมขึ้น จากงาน
ตรวจสอบภายในของตน ยกตัวอย่างเช่นกรมบัญชีกลางของเปรู (Contraloría General de la República
หรือ CGR) ใช้ระบบการประเมินสาหรับการประเมินภาวะของส่วนประกอบการควบคุมภายใน ซึ่งความเป็น
อิสระและ "ผลกระทบภายนอก" ของผู้ประเมินก็เป็นสิ่งสาคัญเช่นกัน ปัจจุบัน CGR มีหน่วยงานควบคุมภายใน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการประเมินระดับและภาวะขององค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ
ประเทศไทยสามารถพิจารณาแนวทางที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเป็นอิสระและความเป็นกลางของ
การประเมิน
ข้อเสนอแนะ
เสริมสร้างความมุ่งมั่นด้านความซื่อตรงในมาตรฐานและระเบียบ และอธิบายถึงบทบาทและภารกิจของ
ระบบการควบคุมภายในให้ชัดเจน
• กรมบัญชีกลางสามารถแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อรวบรวมการอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจงเรื่องความเสี่ยงด้านความ
ซือ่ ตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการแยกความเสี่ยงประเภทนี้ออกจากนโยบาย การปฏิบัติ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการ
ประเมินการจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไป
• กรมบัญชีกลางสามารถแก้ไขมาตรฐานหรือให้คาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงบทบาทของงานตรวจสอบ
ภายในสาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความซื่อตรงในแง่ของผู้บริหารหน่วยงานราชการ
• กรมบัญชีกลางสามารถพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือประเมินตนเองเพื่อส่งเสริม ภารกิจ ความรับผิดชอบ
และอานาจของผู้บริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ปรับปรุงการสื่อสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงมูลค่าเพิ่มของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรับรองความซื่อตรง
และปรับปรุงการกากับดูแลกิจการภาครัฐ
• กรมบัญชีกลาง สานักงาน ป.ป.ช. และ สานักงาน ป.ป.ท รวมทั้ง ผู้นาของหน่วยงานระดับกระทรวง
ทั้งหลายสามารถปรับปรุงแนวทางและการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการและควบคุมความเสี่ยงในอนาคต
โดยเชื่อมโยงข้อความที่สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือสาหรับการกากับดูแลกิจการที่ดี
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• กรมบัญชีกลาง สานักงาน ป.ป.ช. และ สานักงาน ป.ป.ท สามารถปรับปรุงแนวทางการทางานด้วย
ข้อความเชิง บวกที่ เน้ น มุม มองในการบริ ห ารและควบคุม ความเสี่ ยงที่ มุ่ งการก ากับ ดูแ ลและการ
บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายมากกว่าการถูกบังคับให้ทาตามกฎหมายและมาตรฐาน
• กรมบัญชีกลาง สานักงาน ป.ป.ช. และ สานักงาน ป.ป.ท สามารถประยุกต์ข้อความเกี่ยวกับคุณค่า
ของการจัดการความเสี่ยง และการประเมิน ความเสี่ยงโดยควรหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงกับการเพิ่ม
คะแนน CPI เพราะ CPI ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
เฉพาะหรือกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
ปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงอธิบายวัตถุประสงค์สาหรับการประเมินความเสี่ยงประเภท
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน
• กรมบัญชีกลาง ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. และ สานักงาน ป.ป.ท สามารถเสนอแนวทางเพิ่มเติมที่
อธิ บ ายวิ ธี ที่ ก ารประเมิ น แต่ ล ะข้ อ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎเกณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างไร ซึ่งอาจรวมถึงคาแนะนา
เพิ่มเติมในระดับหน่วยงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าการประเมินความเสี่ยงควรเน้นที่ความเสี่ยงจากการ
ทุจริตอย่างไร โดยที่หน่วยงานระดับกระทรวงยังคงทางานตามภารกิจคู่ขนานกับการดาเนินการด้าน ITA
• อธิบายความสาคัญเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติของการประเมินความเสี่ยง รวมถึงการอ้างอิงที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งกรมบัญชีกลางสามารถสื่อสารได้ว่า ITA ไม่ควรใช้
ทดแทนการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบันหรือระดับปฏิบัติ
• อธิบายวัตถุประสงค์และการใช้ผลลัพธ์ของ ITA เทียบกับการประเมินความเสี่ยงด้านความซื่อตรงที่
ผู้บริหารหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจเป็นผู้ดาเนินการ
• ใช้แนวทางนี้เป็นโอกาสในการแสดงตัวอย่างเชิงบวกทั่วทั้งรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อตรง
เสริมสร้างสมรรถนะและความรู้ในการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับภูมิภาค
• กรมบัญชีกลางสามารถเป็นผู้นาการแก้ไขด้านสมรรถนะและปรับปรุงการเชื่อมโยงกันของแนวทางการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในระดับภูมิภาค รวมถึงคาแนะนาและการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่
ให้ความชัดเจนและความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดการความเสี่ยงและปฏิบัติ
ตามการปฏิรูปใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
• ความพยายามในการสร้างขีดความสามารถในระดับภูมิภาคสามารถมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสาคัญที่ระบุ
ในระหว่างการทบทวน ซึ่งรวมถึง 1) ความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงาน
รัฐบาลท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยง 2) วิธีการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระดับทักษะและ
ทรัพยากร และ 3) แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการนาผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้
ปรับปรุงแผนการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นที่
การรับรองความซื่อตรงในภาครัฐ
• กรมบัญชีกลางและหน่วยงานระดับกระทรวงต่าง ๆ สามารถเสริมสร้างการติดตามและการประเมินผล
เพื่อเข้าใจถึงความท้าทายและความเปราะบางในระบบความซื่อตรงได้มากขึ้น ซึ่งผู้บริหารในกระทรวง
สามารถดาเนินการติดตามและประเมินผลในช่วงเวลาปกติและรวมผลลัพธ์ในกระบวนการรายงาน
สาหรับออกหนังสือรับรอง
• เมื่อดาเนินการติดตามและประเมินผล กรมบัญชีกลางและหน่วยงานระดับกระทรวงต่าง ๆ สามารถ
มุ่งเน้นไปที่การประเมินการกากับดูแลและปัจจัย ของสถาบันที่กาหนดประสิทธิภาพของระบบการ
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ควบคุมภายในนอกเหนือจากความเสี่ยง ซึ่งองค์ประกอบเพิ่มเติมนี้สามารถช่วยทาให้มั่นใจว่า การ
ติดตามและประเมินผลไม่ได้เป็น เพียงแค่ การปฏิบัติตามลิสต์รายการของการประเมินความเสี่ ยง
เท่านั้น
รับรองความเป็นอิสระและความเป็นกลางของการประเมินผลการประกันคุณภาพ
• กรมบัญชีกลางสามารถพิจารณาปรับปรุงความเป็นอิสระและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพสาหรับงานตรวจสอบภายใน เช่น การสร้าง firewalls ระหว่างทีมงานเพื่อรับรองว่า
บุคลากรตั้งใจทางานด้านการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบภายในทั้งหมดอย่างแท้จริง
3. การสร้างความโปร่งใสและความซื่อตรงในกระบวนการการตัดสินใจของประเทศไทย
บทนี้ เป็ น การประเมิน นโยบายที่ มุ่ งส่ งเสริ ม ความโปร่ ง ใสและความซื่ อตรงในการตัดสิ นใจในภาครั ฐ ของ
ราชอาณาจักรไทย และยังระบุจุดอ่อนของกรอบกฎหมายในปัจจุบัน เช่น การขาดแนวทางหรือข้อบังคับเฉพาะ
ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีป ฏิสัมพันธ์ในระหว่างการกาหนดนโยบายอย่างไร นอกจากนี้ ยังมี
ข้อกังวลในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การขาดข้อมูลและการ
ประเมินที่มีขอบเขตกว้างเกี่ยวกับการปรึกษาหารือสาธารณะ ซึ่งจากการวิเคราะห์และจากข้อเสนอแนะของ
สภา OECD ด้านความซื่อตรงในภาครัฐ บทนี้ได้ให้คาแนะนาเพื่อส่งเสริมกฎระเบียบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และการมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบาย ตั ว อย่ า งเช่ น การพั ฒ นากฎส าหรั บ การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้ยังให้คาแนะนาเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ ตลอดจนเสริมสร้างการบังคับใช้โดยการสร้างความตระหนักและการ
รวมบทลงโทษในกฎระเบียบ
3.1. บทนา
96. นโยบายสาธารณะแบบครอบคลุมและการตัดสินใจบนพื้นฐานของความซื่อตรง การมีส่วนร่วม
และความโปร่ งใส ช่วยทาให้นโยบายมีความถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทาให้
ประชาชนไว้วางใจในรัฐบาลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บุคคลผู้มีอานาจและกลุ่มผลประโยชน์สามารถใช้อานาจ
หรือข้อได้เปรียบเพื่อยกระดับการสนับสนุนของตนเองโดยแลกกับผลประโยชน์สาธารณะ เมื่อการตัดสินใจเชิง
นโยบายสาธารณะถูกเบี่ยงเบนจากผลประโยชน์ สาธารณะไปสู่ผลประโยชน์ของกลุ่มหรือบุคคลเฉพาะอย่าง
สม่าเสมอหรือซ้าแล้วซ้าเล่า นโยบายนั้นจะไม่ยุติธรรมและถูกผู กขาด ซึ่งนโยบายสาธารณะที่เ อื้อต่ อกลุ่ ม
ผลประโยชน์ส่วนเล็กๆ อย่างเป็นระบบนั้นอาจส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะในระยะยาว รวมทั้ง ส่งผลต่อ
การแข่งขันที่เป็นธรรม ความไว้วางใจในรัฐบาล และความชอบธรรมของระบบการเมือง
97. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความซื่อตรงในภาครัฐของ OECD ระบุว่ารัฐบาลควร “ส่งเสริมความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการทางการเมืองและวัฏจักรด้านนโยบายในทุกขั้นตอน
เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและผลประโยชน์สาธารณะ” ซึ่งจริงๆ แล้วการบังคับใช้สิทธิอันพึงมีที่จะรับรู้ผ่าน
ความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูล และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็น
เครื่องมือสาคัญในการทาให้เกิดความเท่าเทียมกันและปกป้องกระบวนการกาหนดนโยบายจากการถูกครอบงา
โดยผลประโยชน์เฉพาะ
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98. ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่น่าประทับใจ โดยได้รับ
การจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง ความยากจนถูกทาให้ ลดลง และการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ และตั ว ชี้ วั ด ความเป็ น อยู่ ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ มู ล จาก the World Economic
Forum's Global Competitiveness Report 2017-2018 แสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยแล้วประเทศไทยมีความ
เสี่ยงต่ออิทธิพลที่ไม่เหมาะสมมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศสมาชิก OECD ซึง่
แสดงถึงความ โปร่งใสในการกาหนดนโยบายของรัฐบาลในระดับที่ต่ากว่า (รูปที่ 3.1) นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแห่งเอเชียระบุว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีการรายงานเกี่ยวกับการชักชวนให้ติดสินบนจึงทาให้มีจานวน
ในระดับต่าที่สุดในทวีป (9.9% ของบริษัทในประเทศรายงานว่าประสบปัญหาการติดสินบน) การรับรู้ของ
ผู้แทนจากภาคธุรกิจสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงความลาเอียงต่อบริษัทและบุคคลที่มีความสัมพัน ธ์
กันเป็นอย่างดี เมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและสัญญา นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจากโครงการ
ความหลากหลายของประชาธิป ไตย (Varieties of Democracies) พิจารณาว่าการใช้จ่ายทางสั งคมและ
โครงสร้างพื้นฐานของไทยส่วนใหญ่สนับสนุนองค์กร ภาคส่วน หรือกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเป็นระบบ แทนที่
จะจัดสรรรายจ่ายทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม
รูปที่ 3.1. การใช้อานาจที่ไม่เหมาะสมมาพร้อมกับระดับความโปร่งใสที่ต่าในการกาหนดนโยบายรัฐบาลที่
มีการรับรู้กันว่าต่ากว่ากาหนด
การใช้อานาจที่ไม่เหมาะสม

ความโปร่งใสในการกาหนดนโยบาย

หมายเหตุ: ค่า 0 คือ "ต่า" และค่า 6 คือ "สูง" คะแนนสาหรับตัวชี้วัด "อิทธิพลที่ไม่เหมาะสม" ได้ถูกสลับกันเพื่อ
สะท้อนว่าคะแนนที่สูงกว่าหมายถึงอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมในระดับที่สูงขึ้น World Economic Forum คานวณ
ตัวชี้วัดตามคาตอบของคาถามสองข้อที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ (“การพิจารณาคดี ใน
ประเทศของคุณเป็นอิสระจากอิทธิพลของรัฐบาล พลเมือง หรือบริษัทมากน้อยเพียงใด?”) และการเล่นพรรค
เล่นพวก จากคาถามที่ว่า (“ในประเทศของคุณ เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงความลาเอียงต่อบริษัทและบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กันดีในระดับใด เมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและสัญญา?”) โดยระดับความโปร่งใสของการ
กาหนดนโยบายของรัฐบาลคานวณจากการตอบคาถามที่ว่า "“ในประเทศของคุณ บริษัท ได้รับข้อมูล ง่ าย
เพียงใดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมของพวก
เขา” ที่มา: IMF, World Economic Outlook Database ปี 2017
99. การส่งเสริมความซื่อตรงและความโปร่งใสในการกาหนดนโยบายสาธารณะเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นใน
การสร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรมและหลีกเลี่ยงการครอบครองนโยบาย ขั้นตอนสาคัญในทิศทางนี้คือการ
ใช้มาตรการต่อต้านการทุจริต แบบวงกว้าง เช่น มาตรการที่ประเทศไทยใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่า มี
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การใช้ อิ ท ธิ พ ลต่ อ นโยบายสาธารณะอย่ า งถู ก ต้ อ งและเพื่ อ ป้ อ งกั น การยึ ด ครองนโยบายสาธารณะเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว ประเทศไทยสามารถเพิ่มความพยายามในการทาให้ การกาหนดนโยบายสามารถเข้าถึงได้
ครอบคลุม และรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น ซึ่งในบทนี้จะให้คาแนะนาตามสายงาน ดังนี้
• การส่งเสริมกฎระเบียบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมีส่วนร่วมใน
การกาหนดนโยบาย
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ
• การสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้และสร้างความตระหนักด้านกฎระเบียบ
3.2. การส่งเสริมกฎระเบียบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย
3.2.1. ประเทศไทยสามารถเริ่มการอภิปรายเพื่อพัฒนากฎระเบียบที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
100. ผู้สนับสนุนและกลุ่มผลประโยชน์สามารถนาข้อมูลที่ มีความจาเป็นอย่างมากมาสู่การอภิปราย
ด้านนโยบายได้ การแข่งขันด้านผลประโยชน์ที่โปร่งใสและยุติธรรมผ่านช่องทางทางกฎหมายและช่องทางที่
ถูกต้องตามกฎหมายในระหว่างกระบวนการตัดสินใจ นาไปสู่นโยบายสาธารณะแบบรวบรวมมุมมองและข้อ
กั ง วลขององค์ ป ระกอบ (constituent) และเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ผลประโยชน์ ส าธารณะ (public interest)
อย่างไรก็ตาม หากไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการกากับดูแลว่าผลประโยชน์ส่วนตัวมีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์
กับผู้กาหนดนโยบายอย่างไร จะทาให้ผลประโยชน์บางอย่างอาจเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจและยึด ครอง
นโยบายอย่างไม่เท่าเทียมกัน
101. มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดให้ใช้หลั กปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ
เช่น การประเมินผลกระทบด้านกฎระเบียบ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทบทวนภายหลัง
โดยเมื่อมีการตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้กาหนดนโยบายในระหว่างการตัดสินใจ
สาธารณะและระบุว่าควรคานึงถึงประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างกระบวนการจัดทากฎหมายด้วย
นอกจากนี้ การดาเนินการตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ การจัดทาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2560 กาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการร่างนี้
102. นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ในการตั ด สิ น ใจผ่ า นรางวั ล “การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม” ของรางวั ล เลิ ศ รั ฐ ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) มอบรางวัลนี้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นในการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนบน
พื้นฐานของหลักความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน
103. ยังไม่มีข้อบังคับเฉพาะว่าภาคเอกชนและภาครัฐควรปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในระหว่างการร่าง
กฎหมายหรือการกาหนดนโยบายในวงกว้า ง จากการสัมภาษณ์ที่จัดทาโดย OECD ในประเทศไทยไม่มีกลไก
อย่างเป็นทางการในการควบคุมหรือป้องกันบริษัทขนาดใหญ่ไม่ให้ติดต่อกับรัฐมนตรีและผู้กาหนดนโยบายเป็น
การส่วนตัวในระหว่างกระบวนการกาหนดนโยบาย แท้จริงแล้ว การเข้าถึงการกาหนดนโยบายที่ไม่ยุติธรรม ยัง
เป็นข้อกังวลขององค์กรภาคประชาสังคมไทย (CSOs) โดยชี้ให้เห็นว่าผู้ดาเนินการและธุรกิจเอกชนเพียงไม่กี่
รายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการสื่อสารโดยตรงกับผู้กาหนดนโยบายเพื่อ โน้มน้าวในการออกกฎหมาย นโยบาย
หรือการตัดสินใจด้านการบริหาร
104. การขาดข้อกาหนดที่ชัดเจนในการควบคุมวิธีที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย อาจ
นาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจสร้างโอกาสให้กับการมีอิทธิพลและพัฒนาให้เกิด
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ความลาเอียงในนโยบาย ดังนั้น หลายประเทศใน OECD จึงมีกรอบกฎหมาย ขั้นตอน หรือหลักจรรยาบรรณ
เพื่อกากับดูแลปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้กาหนดนโยบาย (รูปที่ 3.2)
ตัวอย่างเช่น ในเกาหลี พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและสิทธิมนุษยชน ได้รวบรวมถึงหลักจรรยาบรรณเฉพาะสาหรับเจ้ าหน้าที่ของรัฐที่
กากับดูแลการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชน ในอิตาลี กฎระเบียบปฏิบัติของรัฐสภากาหนดให้
ทุกคนที่เป็นผู้แทนผลประโยชน์และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้กาหนดนโยบาย ควรลงทะเบียนและรายงานกิจกรรมของ
ตน ตลอดจนเปิดเผยผลประโยชน์ของตน ในฝรั่งเศส หน่ว ยงานระดับสูงเพื่อความโปร่งใสในชีวิตสาธารณะ
(HATVP) ตามกฎหมายหมายเลข 2016-1691 เรื่องความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริตและความทันสมัยทาง
เศรษฐกิจ ได้จัดทาทะเบียนสาธารณะซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้แทนผลประโยชน์ที่
พยายามมีอิทธิพลต่อนโยบาย กิ จกรรมที่ผู้แทนผลประโยชน์ทาเพื่อโน้มน้าว ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
เหล่านี้ ตลอดจนการตัดสินใจสาธารณะที่กาหนดเป้าหมายโดยผู้แทนผลประโยชน์
รูปที่ 3.2. หลายประเทศสมาชิก OECD มีการวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภาคเอกชนและผู้กาหนดนโยบาย
จานวนประเทศจัดตามประเภทของกฎระเบียบ

กรอบกฎหมาย จรรยาบรรณ
แนวทาง
ข้อบังคับ
หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากประเทศสมาชิก OECD 31 ประเทศ
ที่มา: การสารวจ OECD เกี่ยวกับการวิ่งเต้น (Lobbying) ปี 2020

105. จากตัวอย่างเหล่านี้ ประเทศไทยสามารถเริ่มการอภิปรายเพื่อร่างกฎเกณฑ์หรือแนวทางเฉพาะ
เพื่อกากับดูแลเรื่ องการปฏิสั มพันธ์ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในระหว่างการกาหนด
นโยบาย ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายมีขึ้นเพื่อประโยชน์ สาธารณะและมีปฏิสัมพันธ์ที่เสมอภาคกันระหว่างการ
เตรียมการ กฎเหล่านี้อาจต้องมีการเปิดเผยชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกิจกรรมที่พวกเขาดาเนินการ กรณีที่
พวกเขาตั้งใจที่จะใช้อานาจโน้มน้าวนโยบาย หรืออาจขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการใช้อานาจ
โน้มน้าวนโยบาย
106. อีกทางหนึ่ง ประเทศไทยอาจรวบรวมคาสั่งในประมวลจริยธรรมทางวิชาชีพของข้าราชการพลเรือน
สามัญ หรือจัดให้มีกฎเกณฑ์หรือหลักการที่กาหนดวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้กาหนดนโยบาย หรือวิธี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้กาหนดนโยบายควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชนอย่างไร ตัวอย่างเช่น
การร่างจรรยาบรรณสาหรับสมาชิกรัฐสภาในปัจจุบันอาจเป็นโอกาสในการรวมการจัดการเหล่านี้ คล้ายกับใน
ประเทศสเปน ซึ่งกาหนดนิยามคาว่า "ล็อบบี้ยิสต์" และกาหนดภาระหน้าที่สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ในการประชุ ม ของพวกเขากั บ นั ก วิ่ ง เต้ น ในการนี้ ตั ว อย่ า งของจรรยาบรรณส าหรั บ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในประเทศสเปนได้อธิบายไว้ในกล่องข้อความ 3.1.
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กล่องข้อความ 3.1. จรรยาบรรณสาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศสเปน
มาตรา 5. ของขวัญ
1. สมาชิกของรัฐสภาจะต้องละเว้นจากการรับของขวัญหรือของกานัลที่มีมูลค่า การสนับสนุน การบริการ การเชิญ
หรือการเดินทางที่ได้รับการเสนอเนื่องจากเหตุผลทางตาแหน่งของตน หรือที่อาจมองว่าเป็นความพยายามอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะโน้มน้าวการดาเนินการใดๆ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์ของครอบครัว
2. ของขวัญ ของกานัล หรือผลประโยชน์ที่คล้ายคลึงกัน ที่มีมูลค่าโดยประมาณมากกว่า 150 ยูโร
3. สมาชิกของรัฐสภาสเปน (Cortes Generales) อาจได้รับของขวัญส่วนตัวจากเพื่อนและครอบครัวโดยของที่รับต้อง
ไม่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขาในฐานะสมาชิกรัฐสภา ซึ่งของขวัญที่อนุญาตให้รับได้ เช่น ส่วนลด โปรโมชั่นหรือ
ผลประโยชน์ที่สอดคล้องตามการใช้งานและประเพณี โดยที่ข้อเสนอและการส่งมอบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการ
เมือง
4. ของขวัญและของกานัลที่สมาชิกรัฐสภาได้รับจากการเดินทางราชการของสภาหรือเมื่อกระทาในฐานะผู้แทนของ
สภา ของขวัญและของกานัลจะต้องถูกส่งไปยังเลขาธิการสภาที่เกี่ยวข้อง ตราบใดที่การให้ของขวัญกระทาด้วยเหตุผล
ของการเป็นผู้แทนดังกล่าวและไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ส่วนบุคคลและของขวัญมีมูลค่าประมาณกว่า 150 ยูโร ทั้งนี้
ของขวัญและของกานัลดังกล่าวจะถูกจัดทาเป็นรายการสิ่งของและถูกลงประกาศบนเว็บไซต์ของรัฐสภาหรือวุฒิสภา
มาตรา 6. ข้อมูลชีวประวัติและกาหนดการประชุม
1. การตรวจสอบข้อมูลชีวประวัติโดยย่อ จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของแต่ละสภา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา และประวัติทางวิชาชีพของสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้คุณสามารถเลือกดูหัวข้อ ข้อมูล และไฟล์
ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสมาชิกรัฐสภาคนเดียวกันนี้
2. นอกจากนั้น สมาชิกของสภาจะต้องเปิดเผยกาหนดการประชุมของตนเองต่อสาธารณะเพื่อสร้างความโปร่งใส
รวมถึงการประชุมที่จัดขึ้นกับผู้แทนของหน่วยงานใด ๆ ที่มีสถานะเป็นกลุ่มผลประโยชน์
3. ตราบใดที่ไม่เกิดการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อควบคุมสานักทะเบียนและกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ในสภา จะถือว่า
วัตถุประสงค์เหล่านี้เป็ นกลุ่มผลประโยชน์เป็นการวิ่งเต้นหรือผู้ วิ่งเต้น กล่าวคือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ไม่มีลักษณะทางกฎหมายที่สื่อสารกับผู้ดารงตาแหน่งราชการหรือตาแหน่งที่ได้รับเลือก หรือเจ้าหน้าที่ของ
ตนโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว สาธารณะ บุคคลหรือ ประโยชน์ส่วนรวม และพยายามแก้ไข
หรือโน้มน้าวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมหรือการแก้ไขข้อริเริ่มทางกฎหมาย
4. โดยในทั้งสองกรณี สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อความซื่อตรง ความถูกต้อง และความตรงเวลาของ
ข้อมูลที่ตีพิมพ์ เช่นเดียวกับการประกาศผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ระบุไว้ในมาตรา 4.3
ที่มา: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/BOCG/A/BOCG-14-CG-A-70.PDF
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3.2.2. ประเทศไทยอาจรวมแนวทางเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ และกรอบเวลาสาหรับการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพระราชบัญญัติการปรึกษาหารือสาธารณะฉบับใหม่
107. นโยบายสาธารณะเพื่อสาธารณประโยชน์จาเป็นต้องมีการพัฒนากฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่
เพียงแต่เกิดปฏิสัมพันธ์ที่มีความยุติธรรมในระหว่างการกาหนดนโยบายเท่านั้น แต่ยังต้องเกิดการมีส่วนร่วม
อย่างยุติธรรมด้วย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเชิงรุก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วยปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ เพิ่มความครอบคลุมของนโยบาย
กระตุ้นความเป็นเจ้าของให้มีค่ากว่าผลลัพธ์ของนโยบาย และผลักดันการแก้ปัญหาแบบนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเมื่อ
ให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ ว มในกระบวนการกาหนดนโยบาย รัฐ บาลสามารถรวบรวมข้ อ มูล เชิ งประจั ก ษ์ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ระบุทางเลือกของนโยบาย และวัดความคาดหวัง ที่จะส่งผลให้เกิดข้อมูลอันมีค่า
เพื่อใช้เป็ น ฐานในการตัดสิ น ใจด้า นนโยบาย ประเทศในกลุ่ ม OECD ใช้เครื่องมือ ที่ห ลากหลายในการให้
คาปรึกษา ทั้งกับประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเป้าหมาย (ดูรูปที่ 3.3)
รูปที่ 3.3. หลายประเทศมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลาย ๆ ด้าน
การปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มที่เลือกไว้
การให้คาปรึกษาสาธารณะซึ่งดาเนินการทาง
อินเทอร์เน็ตพร้อมการเชิญให้แสดงความคิดเห็น
คณะที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการเตรียมการ
การปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับกลุ่มที่เลือกไว้
(เช่น พันธมิตรทางสังคม)
การประชุมสาธารณะในสถานที่จดั จริง
การหมุนเวียนข้อเสนอเพื่อแสดงความคิดเห็น
โพสต์บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่เชิญแสดงความคิดเห็น
การประชุมสาธารณะเสมือนจริง
อื่นๆ

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากประเทศสมาชิก
OECD 34 ประเทศและสหภาพยุโรป
ที่มา: OECD ปี 2018
108. สาหรับประเทศไทย มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุว่า ก่อนการตรา
กฎหมายทุกฉบับ รัฐควรปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างถี่ถ้วนและเป็นระบบ และควรเปิดเผยผลการปรึกษาหารือ และผลการวิเคราะห์สู่สาธารณะ และนาไป
พิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติในทุกขั้นตอน ดังนั้น พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2560 จะประกอบด้วยข้อกาหนดสาหรับการปรึกษาหารือสาธารณะ
ก่อนเริ่ มกระบวนการร่ างทุ กครั้ ง ซึ่งกลไกการปรึ ก ษาหารื อสาธารณะ ได้แก่ การประชุม การสั มภาษณ์
แบบสอบถาม การให้ข้อมูลทางดิจิ ทัล หรือการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่ออธิบายหรือแสดงความ
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คิดเห็น (เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถดูได้จากรายงานการทบทวน
การปฏิรูปกฎหมายประเทศไทยของ OECD ที่กาลังจะมาถึง)
109. อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการในระหว่างการกาหนด
นโยบายนั้นไม่เพียงพอที่จะทาให้แน่ใจว่าการดาเนินการมีประสิทธิภาพ กล่าวคือข้อมูลและการสื่อสารของ
กระบวนการที่กว้างขวางและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนเวลาและขอบเขตของการมีส่ วนร่วมถือเป็นข้อพิจารณาที่
สาคัญ ตัวอย่างเช่น หากขั้นตอนการมีส่วนร่วมไม่รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ ให้เขามีส่วน
ร่วมช่วงหลังจากการร่างและการอภิปรายที่เกี่ยวข้องแล้ว (หมายถึง มีส่วนร่วมในขั้นตอนสุดท้ายของการ
กาหนดนโยบาย) ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย จะรู้ สึ กว่าถูกกีดกันจากกระบวนการตัดสิ นใจอย่างแท้จริง และอาจ
หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมในอนาคต
110. นอกจากนี้ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
ระบุว่าการปรึกษาหารือสาธารณะ/การรับฟังความเห็นของประชาชนเป็นทางเลือกโดยทั่วไป และจะบังคับก็
ต่อเมื่อคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนในระดับสูง จึงเป็นโอกาสสาคัญต่อดุลยพินิจของกระทรวงเกี่ยวกับ
เรื่องกระบวนการมีส่วนร่ว ม แท้จริงแล้ว จากการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพบว่า 90% ของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้า นั้นอยู่บนพื้นฐานของระบบควบคุมของรัฐบาล
แบบปิดที่เห็นว่าการปรึกษาหารือเป็นเรื่องผิดปกติ และการริเริ่ม ด้านกฎหมายจะนามาซึ่งความคลุมเครือแบบ
กว้าง โดยไม่ได้กล่าวถึงประเด็นเฉพาะเจาะจงและไม่ได้ให้หลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมู ล ทั้งหมดเกี่ยวกับการปรึกษาหารือได้โ ดยง่ายและทันเวลา หรือไม่คุ้นเคยกับ
ช่องทางและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้สาหรับการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ หลักฐานจากการรายงานธรรมาภิบาลของ
OECD อื่น ๆ ยังชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการปรึกษาหารือสาธารณะเมื่อดาเนินการแล้ว ไม่ได้มีพ ลวัตและมี
จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่าที่จะได้คุณค่าจากกิจกรรมเหล่านี้ (ข้อมูลจาก OECD Open
and Connected Review of Thailand ที่กาลังจะมีขึ้น) การปรึกษาหารือมักจะประกาศในเวลาอันสั้น และ
จัดโดยไม่มีระเบียบทีม่ าตรฐาน (ข้อมูลจากการทบทวนการปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยของ OECD ที่กาลัง
จะมีขึ้น)
111. รัฐบาลไทยได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการแก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เพื่อปฏิรูปกฎระเบียบและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยร่าง
พระราชบัญญัติการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชนฉบับใหม่ได้รวมถึงการดาเนินการที่กว้างกว่าข้อบังคับ
ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลและปรึกษากับผู้ได้รับผลกระทบทุกครั้งที่ มี
โครงการเกี่ยวข้องกับ “คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สุขาภิบาล คุณภาพชีวิต หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอื่นใด”
อย่างไรก็ตาม การจัดการค่อนข้างคลุมเครือ และรัฐบาลไทยสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อพิจารณาจัดทาแนวทาง
เฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ และกรอบเวลา ซึ่งสามารถนาไปใช้กับกระบวนการกากับดูแลทั่วไปในวง
กว้างได้ นอกจากนี้ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบั ญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2560 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ทุกฝ่ ายอย่ างเปิ ด เผย ทัน เวลา จะส่ งเสริมให้ คนไทยมี ส่ ว นร่ว มในกระบวนการมีส่ ว นร่ว มต่ อ ไป ทั้งนี้
หน่วยงานรัฐบาลดิ จิทัลวางแผนที่จะจัดตั้งและจัดการเว็บ ไซต์พอร์ทัลแบบรวมศูนย์ที่จะเป็ นผู้ดูแลข้อมูลที่
จัดทาขึ้นโดยหน่วยงานกากับดูแลเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลพื้นฐานสาหรับมาตรการทางกฎหมายที่พิจารณา
แล้ว หรือแม้กระทั่งก่อนที่ร่างกฎหมายจะเริ่มขึ้น ประสบการณ์ในประเทศสมาชิก OECD อาจเป็นประโยชน์ต่อ
แพลตฟอร์มนี้ (กล่องข้อความที่ 3.2)
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กล่องข้อความ 3.2. เว็บไซต์ออนไลน์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับการปรึกษาหารือสาธารณะของรัฐบาลสก็อตแลนด์
รัฐบาลสก็อตแลนด์มีหน้าเว็บซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการปรึกษาหารือทั้งหมดที่ได้ทาขึ้นและเปิดให้ ประชาชนมีส่วน
ร่วม เว็บไซต์นี้ให้ภาพรวมและเหตุผลในด้านการปรึกษา การเข้าถึงเอกสารการให้คาปรึกษา และการอนุญาต
ให้มีส่วนร่วมทางออนไลน์ นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกั บการปรึกษาหารือที่ผ่านมาใน
รูปแบบที่ง่ายต่อผู้ใช้ ครอบคลุมประเด็นสาหรับการปรึกษา การตอบคาถาม และวิธีการนาข้อมูลไปใช้ เว็บไซต์
นี้ ได้ น าเสนอข้อมูล เกี่ย วกับ การบริ จ าคและคาตอบส าหรับแต่ล ะข้อมู ล นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถ
ลงทะเบียนสาหรับรายชื่อผู้รับจดหมาย ซึ่งพวกเขาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปรึกษาหารือที่จะเกิดขึ้นและการ
อัพเดตเกี่ยวกับกระบวนการที่กาลังดาเนินการอยู่
หน้าเว็บไซต์ของฟินแลนด์ “Demokratia”
กระทรวงยุติธรรมของฟินแลนด์ได้จัดตั้ง “Demokratia” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นาเสนอช่องทางต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของประชาชนในระดับพื้นที่ต่าง ๆ (รวมถึงข้ามชาติด้วย) นอกจากนี้ยังมีส่วนหนึ่ง ที่เป็นเรื่อง
การอภิปรายอย่างต่อเนื่อง ที่เชื่อมประสานโดยตรงไปยังการเข้าร่วม ทั้งนี้ ท่ามกลางหัวข้อต่างๆ ยังมีบริการ
สนั บ สนุ น เยาวชนทั่ ว ประเทศที่ ช่ ว ยให้ เ ยาวชนสามารถส่ ง ข้ อ เสนอแนะและมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการ
ปรึกษาหารือต่าง ๆ ได้อย่างง่ายอีกด้วย
ที่มา: รัฐบาลสก็อตแลนด์ ปี 2020, การปรึกษาหารือของรัฐบาลสก็อตแลนด์ เว็บไซต์ https://consult.gov.scot/
(เข้าใช้เมื่อ 15 กันยายน 2020) รัฐบาลฟินแลนด์ ปี 2020 “ค้นพบช่องทางที่แตกต่างสาหรับอิทธิพล”
http://www.demokratia.fi/en/home/www.demokratia.fi/en/home/ (เข้าใช้เมื่อ 15 กันยายน 2020)

3.3. การส่งเสริมความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลในการตัดสินใจ
3.3.1. ประเทศไทยสามารถพิจารณา เกี่ยวกับแนวทางกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับ
ใหม่สาหรับประชาชนที่ขอข้อมูลสาธารณะและคาสั่งและข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร
112. ความโปร่งใสได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญสาหรับนโยบายต่อต้านการทุจริต
ความโปร่งใสเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมได้ติดตามกากับดูแลการทางานข้าราชการ
และผู้ แทนของพวกเขา นอกจากนี้ ยั งมีความสั มพันธ์ อัน แน่นแฟ้นระหว่างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
นั ก การเมื อ งและความโปร่ ง ใสในการก าหนดนโยบายของรั ฐ บาล ซึ่ ง การให้ สิ ท ธิ ป ระชาชนได้ รั บ รู้ แ ละ
กฎระเบียบในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปราบปรามการทุจริต
113. ความโปร่งใสประกอบด้วยการดาเนินการของรัฐบาลทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ในทางกลับกัน รัฐบาล
จาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก และอนุญาตให้บุคคลเข้าถึงและใช้ข้อมูลนี้ (ความโปร่งใสเชิงรุก) ซึ่งรวมถึง
การเผยแพร่ข้อมูลเปิดของภาครั ฐโดยองค์กรภาครัฐ ตามที่กล่าวไว้ใน the OECD Open and Connected
Review of Thailand การปฏิบัติเช่นนี้อาจช่วยในการป้องกันการทุจริตและการเข้าครอบครองนโยบาย ทั้งนี้
มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดให้ “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะใด ๆ ที่อยู่ใน
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ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือการรักษาความลับ
ของทางราชการ” และต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้สะดวก
114. ในทางกลับกัน ความโปร่งใสยังเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลโดยบุคคล เช่น การ
ขอข้อมูลผ่านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความโปร่งใสเชิงรับ) ในประเทศไทยให้สิทธิในการรับข่าวสาร
ผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2540 และมาตรา 41
ของรัฐธรรมนูญระบุว่า “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิ ทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” (กล่องข้อความ 3.3)
กล่องข้อความ 3.3. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในประเทศไทย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง
กว้างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสาหรับประชาชนในการใช้สิทธิทางการเมืองและ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนให้ดีขึ้น
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ได้ แ ก่ ราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องค์กรกากับดูแลวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ได้ให้รายละเอียดข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้และเปิดเผยใน
เชิงรุกหรือเมื่อมีการร้องขอ เช่น โครงสร้างอานาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อของหน่วยงานราชการ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือผลการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเอกชน ผู้ใด
เห็นว่าส่วนราชการไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ยังระบุรายละเอียดข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึง
ได้ เช่น ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติ ทาให้เกิดผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
นอกจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการแล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
รวมถึงพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทาและเปิดเผยคู่มือการอนุมัติใบอนุญาต ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอน เงื่ อ นไขของเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ ใ ช้ ใ นการยื่ น ค าขอและระยะเวลาในการอนุ มั ติ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
โครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
ที่มา: ข้อมูลจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ มาตรา 19 ปี 2015 “สิทธิในข้อมูลข่าวสารในประเทศไทย”
https://www.article19.org/resources/the-right-to-information-in-thailand/ (เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564)

115. จากดัช นี ชี้วัดความสมบูร ณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Global Right to
Information Index RTI) คุณภาพทางกฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ข้ อมูล ข่ าวสารอย่ างเป็น ทางการของ
ประเทศไทย ได้คะแนน 76 คะแนน ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD แต่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศอื่น ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ใน RTI เล็กน้อย (รูปที่ 3.4.)
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รูปที่ 3.4. ในแง่ของกรอบกฎหมาย กฎระเบียบว่าด้วยสิทธิในข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของ OECD เล็กน้อยและสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การจัดอันดับความสมบูรณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

หมายเหตุ: คะแนนรวมสูงสุดที่ทาได้คือ 150 อันสะท้อนถึงกรอบกฎหมาย RTI ที่แข็งแกร่ง การจัดอันดับความ
สมบูรณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ RTI ทั่วโลกประกอบด้วยตัวชี้วัด 61 ตัวซึง่ วัด 7 มิติ: สิทธิ
ในการเข้าถึง, ขอบเขต, ขั้นตอนการขอ, การยกเว้นและการปฏิเสธ, อุทธรณ์, การลงโทษและการป้องกัน และ
มาตรการส่ งเสริ ม โดยประเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้ (SEA) ได้แก่ บรูไน กัมพูช า ติมอร์ตะวั น ออก
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ (พม่า) ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูล
ของประเทศบรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ (พม่า) และสิงคโปร์ ปรากฏ
ที่มา: การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยุโรป (AIE) และศูนย์กฎหมายและประชาธิปไตย (CLD), การจัดอันดับความสมบูรณ์ของ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

116. นอกจากกรอบกฎหมายและการเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐแล้ว ประเทศ
ไทยยังได้จัดตั้งศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (GovChannel) ขึ้น ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
บางส่วนทางออนไลน์ได้ แม้จะไม่ได้เข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของรัฐบาลทั้งหมดบนเว็บไซต์เดียวกัน และการ
เปิดเผยข้อมูลยังคงได้รับการยกเว้นหลายครั้ง (รู ปที่ 3.5.) แต่แพลตฟอร์มนี้ ถือเป็นก้าวแรกในการเพิ่มการ
ค้นหาโดยการเชื่อมโยงการเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล และบริการภาครัฐผ่านโดเมนเดียว
รูปที่ 3.5. เว็บไซต์ศูนย์กลางบริการภาครัฐของไทย

ที่มา: รัฐบาลไทย เว็บไซต์ศูนย์กลางบริการรัฐบาลไทย www.govchannel.go.th/ (เข้าถึงเมื่อ 15 กันยายน 2563)
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117. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการของประเทศไทย พ.ศ. 2540 อนุญาตให้ประชาชน
สามารถขอข้อมูลทางการจากหน่วยงานของรัฐ ได้ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล
และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้ให้คาแนะนาหรือขั้นตอนอย่างละเอียดในการ
ขอข้อมูล ตัวอย่างเช่น กฎหมายเกี่ยวกับกาหนดเวลาและหลักเกณฑ์ในการขยายเวลามีความคลุมเครือมาก
และหน่วยงานที่ได้รับคาขอไม่จาเป็นต้องโอนคาขอให้หน่วยงานอื่นในกรณีที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทยมี การพัฒนานโยบายที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ กับบัตรประจาตัว
ประชาชน ซึ่งหมายความว่าประชาชนสามารถใช้แค่บัตรประจาตัวประชาชนในการขอข้อมูลได้ ซึ่งทาให้ลด
ขอบข่ายข้อบังคับในทางปฏิบัติที่ใช้กับบุคคลธรรมดาในปัจจุบันทั้งหมด องค์ประกอบเหล่านี้อาจขัดขวางกา ร
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติและคาขอข้อมูลของบุคคล
118. ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการอภิปรายในปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิรูป
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ เพื่ อ จั ด การชี้ แ นะประชาชนในการขอข้ อ มู ล สาธารณะ
ตั ว อย่ า งเช่ น ในเม็ ก ซิ โ ก กฎหมายทั่ ว ไปว่ า ด้ ว ยความโปร่ ง ใสและการเข้ า ถึ งข้ อ มู ล สาธารณะระบุ ว่า การ
ดาเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล จะต้องได้รับการยืนยันในลักษณะที่เรียบง่ายและรวดเร็ว
โดยบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรื อผ่านตัว แทน สามารถขอเข้าถึงข้อมูลผ่านหน่ว ยงานความโปร่ง ใส
แห่งชาติ ณ สานักงานที่กาหนดไว้สาหรับวัตถุประสงค์นี้ ผ่านทางอีเมลล์ ไปรษณีย์ ผู้จัดส่ง ผ่านทางวาจา หรือ
โดยวิธีการใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก the National System (มาตรา 122 ของกฎหมายทั่วไปเม็กซิโกว่าด้วย
ความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ)
119. ในทางกลับกัน ในเรื่องเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และการจัด ระเบียบองค์กรของคณะกรรมาธิการ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่มีจานวนน้อยมาก และมีการประชุมกันประมาณสามถึง
สี่ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมาธิการไม่ มีการออกคาตัดสินที่มีผลผูกพัน และไม่มีอานาจหน้าที่หรืออานาจเหนือ
หน่วยงานอื่น นอกจากนี้ กรรมาธิการข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมาธิการผู้ทา
หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานคณะกรรมาธิ ก าร ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากนายกรั ฐ มนตรี แ ละต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี จึงทาให้กรรมาธิการถูกเปลี่ยนไปตามรัฐบาล องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลต่อความ
เป็นอิสระเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการซึ่งทาให้ผลของการศึกษาและการตัดสินใจ
ให้กลายเป็นเพียงแถลงการณ์ที่ไม่มีอานาจบังคับใช้
120. รั ฐ บาลไทยอาจเสริ มสร้ างและส่ ง เสริม ความเป็น อิ ส ระของกรรมาธิ การข้ อ มู ล ข่าวสารของ
ประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินการตามกรอบกฎหมายมีประสิทธิผล โดยที่หน่วยงานกากับดูแลที่มี
ประสิ ทธิภ าพควรเป็ น อิส ระจากรั ฐ บาล มีงบประมาณของตนเอง และแต่งตั้งสมาชิกตามข้อกาหนดและ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ประเทศไทยสามารถพิจารณากรณีของคณะกรรมาธิการข้อมูลข่าวสารในประเทศอินโดนีเซียได้ ซึ่ง
คณะกรรมาธิการเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี แต่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐสภา
(มาตรา 30 และ 31 ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ) นอกจากนี้ การตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมาธิการมีผลผูกพัน (มาตรา 39 และ 46) สามารถกาหนดงบประมาณของตนเองและสามารถขอ
งบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐสภาได้หากจาเป็น (มาตรา 29)

60

3.3.2. ประเทศไทยอาจพิจารณาจัดทาร่างกรอบทางกฎหมายและเปิดการอภิปรายทางกฎหมาย
ต่อประชาชนได้
121. ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับความไว้วางใจในรัฐบาลที่ลดลงทั่วโลก หลายประเทศได้
สร้างเครื่องมือและข้อบังคับเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความถูกต้องของกระบวนการตัดสินใจสาธารณะ เช่น
การเปิดเผย "ร่องรอยทางกฎหมาย" (Legislative footprint) (รูปที่ 3.6.) ร่องรอยทางกฎหมาย คือ เอกสารที่
มีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา อัตลักษณ์ และหัวข้อการติดต่อของผู้ออกกฎหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่องรอย
ทางกฎหมายช่วยให้มีการตรวจสอบสาธารณะของกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมด ในการนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างความโปร่งใส ประเทศสมาชิก OECD หลายประเทศได้เปิดเผยชื่อขององค์กรและบุคคลที่ผู้
กาหนดนโยบายได้พบและหารือขณะร่างกฎหมาย หรือ คนที่พวกเขาได้พบเพื่อเปิดเผยการอภิปรายและการ
แทรกแซงที่จัดขึ้นภายในคณะกรรมการและหน่วยงานของรัฐสภา (กล่องข้อความ 3.4.)
รูปที่ 3.6. นโยบายของประเทศสมาชิก OECD เพื่อความโปร่งใสในการกาหนดนโยบาย
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเปิดเผยวาระของตนต่อสาธารณะ ประเภทของร่องรอยทางกฎหมาย สมาชิกของหน่วยงานที่ปรึกษาถาวรที่ประชาชนรู้จัก

จานวนประเทศ OECD ที่มนี โยบายนี้
ที่มา: OECD PMRI ปี 2018

กล่องข้อความ 3.4 ร่องรอยทางกฎหมายในเยอรมนี
ในเยอรมนี การตัดสินใจของรัฐบาลกลางนั้นจัดทาขึ้นโดยที่มีการยื่นคาร้องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จดหมายปะหน้าจะต้องประกอบด้วย
•
•
•
•

เค้าโครงสั้น ๆ ของเรื่องและคาชี้แจงเหตุผลในการเสนอคาตัดสินแบบนั้น
รายละเอียดเกี่ยวกับกระทรวงของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์
ผลการปรึกษาหารือกับสมาคมต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อแนะนาหลักของพวกเขา
ผลลัพธ์ที่เกิดจากข้อมูลจากรัฐบาล Länder (รัฐ) และปัญหาที่คาดว่าจะมี – โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
จาเป็นต้องมีขั้นตอน Bundesrat (รัฐสภา) เกิดขึ้น
• ความคิดเห็นของกรรมาธิการของรัฐบาลกลาง คณะกรรมาธิการกลาง และผู้ประสานงานของรัฐบาล
กลางที่เกี่ยวข้อง
• ต้นทุนที่คาดการณ์ได้และผลกระทบด้านงบประมาณของการดาเนินการตามการตัดสินใจที่เสนอ
ที่มา: OECD ปี 2014

122. ในประเทศไทย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐพึงดูแลให้ประชาชน
เข้าถึงกฎหมายได้อย่ างเหมาะสมและสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งสะท้อนถึงมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญญั ติ
หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2560 ทีร่ ะบุว่ารัฐบาลจะต้อง
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ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่าย เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถู กต้ อง
อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์หลักของการจัดการเหล่านี้คือการเน้นย้าความรับผิดชอบของประชาชนในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย มากกว่าที่จะส่งเสริมความโปร่งใสในการตัดสินใจ ในแง่นี้ แม้ ว่าประชาชนจะสามารถ
เข้าถึงกฎหมายได้ แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจได้
123. เพื่อส่งเสริมความไว้วางใจในรัฐบาลของประชาชนผ่านความโปร่งใส ประเทศไทยนั้นสามารถให้
ข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนทางกฎหมายต่ า ง ๆ และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสใน
กระบวนการตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงวางแผนที่จะพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ ที่พร้อม
ใช้ภายในสิ้นปี 2563 แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเครื่องมือนโยบายด้านกฎระเบียบต่าง ๆ
และถูกทาให้เป็นฐานข้อมูลทางกฎหมายส่วนกลางของประเทศ ในระหว่างนี้ขั้นแรก ไทยสามารถปรับปรุง
เว็บไซต์ของรัฐสภาเพื่อจัดระบบข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดได้ โดยเฉพาะควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงค์ ทั้งหมดทางาน
อย่างถูกต้อง และข้อมูลทั้งหมดถูกนาเสนอในลักษณะที่ง่ายต่อผู้ใช้ มีการจัดกลุ่มข้อมูลตามหัวข้อ สถานะ ฯลฯ
นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอาจพิจารณารวบรวมการจัดการต่างๆ ไว้ในข้อบังคับทาง
กฎหมาย ซึ่งเปิดเผยเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อประชาชน โดยทาให้คล้ายกับประเทศส่วน
ใหญ่ในกลุ่ม OECD ตัวอย่างเช่น อาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การอภิปรายในคณะกรรมการหรือสภา หรือการ
ประชุมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3.3. ประเทศไทยอาจพิจารณากาหนดให้ผู้กาหนดนโยบายต้องเปิด กาหนดการของตนเองให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
124. การเปิดเผยวาระหรือกาหนดการของผู้กาหนดนโยบายสามารถทาให้บุคคลและองค์กรทราบได้
ว่าตัวแทนหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดได้เข้าถึงผู้กาหนดนโยบาย และเวลาที่พวกเขาได้รับการติดต่อ การเปิด
กาหนดการของผู้กาหนดนโยบายจะสามารถเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการที่กระบวนการกาหนดนโยบาย
ได้รับอิทธิพลจากผลประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือกระบวนการทางกฎหมายหรือการคุ้มครองที่อาจมีอยู่แล้ว
นอกจากนี้ยังสามารถเสริมสร้างด้านการบังคับใช้กฎระเบียบ การจัดการเฉพาะเพื่อส่งเสริมความซื่อตรงและ
หลีกเลี่ยงการเข้าครอบครองในกระบวนการตัดสินใจ
125. แท้จริงแล้ว หลายประเทศในกลุ่ม OECD ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
กากับดูแลเปิดเผยกาหนดการของตนต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น ในสเปน สมาชิกรัฐบาลทุกคนต้องเปิดเผย
กาหนดการการทางานของพวกเขา โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมประจาวันทั้งหมด ซึง่ สามารถเข้าถึง
กาหนดการได้ทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บของหน่วยงานหรือผ่านแพลตฟอร์มทางการด้านความโปร่งใส ส่วนใน
ชิลี สภาเพื่อความโปร่งใสมีการจัดการเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการประชุมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ (กล่องข้อความ 3.5.)
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กล่องข้อความ 3.5. ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการประชุมและการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐในชิลี
ในการบังคับใช้และการดาเนินการทางกฎหมายฉบับที่ 20.730 สภาเพื่อความโปร่งใสในชิลี ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาและการประชุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมดสามารถค้นหาและสืบค้นโดยพิมพ์ชื่อผู้กาหนดนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ ถูกนัดหมาย และ
สามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลเพื่ออ่านและ/หรือนาข้อมูลที่รวบรวมโดยสภากลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ เครื่องมือ
ออนไลน์ยังช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพแนวโน้มของเวลา เปรียบเทียบข้อมูลตามกระทรวง และดูอินโฟกราฟิก ของบริษัท
ประเภทของผลประโยชน์ ฯลฯ

ที่มา: Consejo para la Transparencia, InfoLobby https://www.infolobby.cl/#!/busqueda-simple (เข้าเมื่อวันที่
19 มีนาคม 2020)

126. อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยไม่มีกฎระเบียบหรือแนวทางที่กาหนดหรือเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ที่ เกี่ย วข้องกับ กระบวนการกากับ ดูแลจัดทากาหนดการของตนเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ ในการนี้
รัฐบาลไทยอาจใช้โอกาสที่กาลังมีการอภิปรายแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พิ จ ารณารวมการด าเนิ น การดั ง กล่ า วไว้ใ นร่ า งใหม่ ไ ด้ นอกจากนี้ คณะกรรมการทางจริ ย ธรรมของสภา
ผู้แทนราษฎรสามารถหารื อข้อกาหนดให้ คล้ายคลึงกันและรวมอยู่ในกฎขั้นตอนหรือจรรยาบรรณส าหรับ
สมาชิกรัฐสภาในอนาคต
3.3.4. ประเทศไทยสามารถพิจารณาเพิ่มระดับความโปร่งใสในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและ
กิจกรรมของคณะที่ปรึกษาในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้
127. รัฐบาลหลายแห่งได้จัดตั้งและใช้กลุ่มที่ปรึกษา เช่น คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการ เพื่อเผยแพร่ผลการตัดสินใจสาธารณะผ่านข้อกาหนด ความเชี่ยวชาญ และข้อเสนอแนะที่
เฉพาะเจาะจง กลุ่มที่ปรึกษาเหล่านี้ประกอบด้วยสมาชิกภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน และ/หรือตัวแทนจาก
ภาคประชาสังคม และอาจถูกกาหนดขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายตุลาการของรัฐบาลหรือส่วนราชการ
128. แม้จะมีความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ แต่ กฎระเบียบด้านหน่วยงานที่ปรึกษาเหล่านี้ในประเทศ
OECD ยั ง ไม่ ม าก ประเทศ OECD ส่ ว นใหญ่ ก าหนดให้ ส มาชิ ก ของหน่ ว ยที่ ป รึ ก ษาเป็ น แบบสาธารณะ
(รูปที่ 3.7) แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศที่กาหนดข้อกาหนดเฉพาะ หรือกาหนดให้สมาชิกต้องเปิดเผยผลประโยชน์
ของตน ตัวอย่างเช่น มีผู้วิ่งเต้นเพียง 20% ทีร่ ะบุว่าพวกเขาต้องเปิดเผยผลประโยชน์และกิจกรรม หากพวกเขา
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของคณะกรรมาธิ การที่ป รึ กษา ความจริงแล้ ว การเข้าครอบครองกลุ่ มที่ปรึกษาเหล่ านี้โ ดย
ผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อใช้อิทธิพลนั้น ถูกระบุว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ต่อความซื่อตรงของการกาหนด
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นโยบาย ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้บริหารองค์กรเอกชนให้คาแนะนาแก่รัฐบาลในฐานะสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษา พวก
เขาไม่ได้ทาหน้าที่เป็นผู้วิ่งเต้นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่ทาในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
กาหนดนโยบายที่เข้าถึงผู้มีอานาจตัดสินใจได้โดยตรง
รูปที่ 3.7. ในกลุ่มประเทศ OECD ส่วนใหญ่ สมาชิกขององค์กรที่ปรึกษาจะเป็นที่รู้จักของประชาชน

ที่มา : OECD PMRI ปี 2018

129. ในประเทศไทย มีการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาต่าง ๆ ภายในฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุน ให้คาปรึกษา
และรายงานต่อกระทรวงและหน่วยงานของรัฐ คณะที่ปรึกษาจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
การทางาน มีหน่วยงานที่เป็นสถาบันแบบระยะยาว เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิ จ (ประกอบด้ ว ยข้ า ราชการระดั บสู งที่ รั บผิ ดชอบด้ า นเศรษฐกิ จ และผู้ แ ทนภาคเอกชน เช่น
หอการค้ า ไทย สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) หน่ ว ยงานไม่ ท างการและ
หน่วยงานเฉพาะกิจอื่น ๆ เช่น คณะอนุกรรมการภายในสานักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งสมาชิกของหน่วยงานที่
ปรึกษาเหล่านี้มักได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล
130. นอกจากนี้ ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจในการจัดตั้ง 'คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ'
เมื่อเห็นสมควรและจาเป็นต้องดาเนินการเกี่ยวกับกิจการของสภาที่ไม่อยู่ในขอบเขตของคณะกรรมธิการสามัญ
ประจาสภาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ หรือซ้าซ้อนกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา
หลายคณะ ซึ่งการแต่ งตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารเหล่ า นี้ รัฐ ธรรมนูญแห่ ง ชาติ (มาตรา 128) ระบุว่า หากร่ า ง
พระราชบั ญญั ติเ กี่ ย วข้ องกั บ กลุ่ มสั งคมบางกลุ่ ม (เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ สู งอายุ ผู้ พิการ หรือทุพพลภาพ)
คณะกรรมการหนึ่งในสามจะต้องประกอบด้วยบุคคลในกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่งหรือตัวแทนจากองค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมนี้ ในทานองเดียวกัน หากมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติผ่านการยื่นคาร้อง กฎการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจกาหนดโควตาโดยกาหนดให้หนึ่งในสามของคณะกรรมการต้องประกอบด้วย
ผู้แทนของผู้ลงนามในคาร้อง
131. แม้ว่ากรอบโครงสร้างหน่วยงานของไทยจะมีความเกี่ยวข้องที่หลากหลายและมีระยะเวลาการ
ดาเนินงานที่แตกต่างกัน แต่หน่วยงานที่ปรึกษาในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเหล่านี้เป็นกุญแจสาคัญในการ
ตัดสินใจ ดังนั้น จึงควรอยู่ภายใต้มาตรฐานด้านความโปร่งใสและความซื่อ ตรงระดับสูง อย่างไรก็ตาม จาก
ภารกิจการหาข้อเท็จจริงของ OECD ในประเทศไทยพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมาธิการ
ต่าง ๆ เหล่านี้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มีปรากฏในการรายงานการประเมิน รายงานการประชุม หรือ
บันทึกการสนทนาที่จัดขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ปรึกษา บ่อนทาลาย
ความเชี่ยวชาญและคาแนะนา ส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจ และเพิ่มความเสี่ยงเรื่อง
เข้าครอบครอง
132. รั ฐ บาลไทยจึ งควรพัฒ นากฎระเบียบเกี่ยวกับหน่ว ยงานที่ปรึ กษาที่เข้ มงวดและชัดเจนและ
กาหนดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสสาหรับองค์ประกอบและให้คาแนะนาแก่ผู้กาหนดนโยบาย ตัวอย่างเช่น กฎ
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เหล่านี้สามารถขยายขอบเขตของการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งชาติบางส่วนเพื่อให้มีผลบั งคับใช้กับ
คณะกรรมาธิการรัฐบาลทุกคณะภายใต้ฝ่ายบริหาร มาตรา 129 ของรัฐธรรมนูญแห่งชาติกาหนดให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติเปิดเผยรายงานการประชุมหรือผลการวิจัย และการศึกษาของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ
ดังนั้น ควรมีการเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะเกี่ยวกับสมาชิกของคณะกรรมการ ตลอดจนเอกสาร รายงานการ
ประชุม หรือวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันเป็นแนวทางเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ใน OECD (รูปที่ 3.7 ด้านบน)
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเสริมสร้างความโปร่งใสในการตัดสินใจ ส่งเสริมความรับผิดชอบของ
กลุ่มที่ปรึกษา และลดความเสี่ยงในการเข้าครอบครอง
133. มาตรการเพิ่มเติมอาจรวมถึงข้อกาหนดเพื่อสร้างสมดุลให้กับองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาในแง่ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชน รวมถึงตัวแทนจากภาคส่วน องค์กรต่าง ๆ
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การเชิญเฉพาะผู้แทนจากหอการค้าหรือสมาคมขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงในการเข้าร่วม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นหรือตัวแทนระดับท้องถิ่น แต่ก็ไม่ สามารถ
รับประกันว่าจะมีการอภิปรายถึงผลประโยชน์ ที่หลากหลายจานวนมากได้จริง อีกตัวอย่างหนึ่งของมาตรการที่
ประเทศไทยควรพิจารณา คือการห้ามจ่ายเงินภาคอุตสาหกรรมให้แก่สมาชิกคณะกรรมการโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็น
ข้อเสนอที่กาลังมีการหารือกันในสวิตเซอร์แลนด์
3.4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้และการสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
134. กรอบการทางานทางกฎหมายที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความซื่อตรงในการ
ตัดสินใจสาธารณะจาเป็นต้องเสริมด้วยมาตรการในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับข้อมูล ที่เข้าถึงได้ง่ายและ
กลไกการมีส่วนร่วมที่มีอยู่ เพื่อสร้างผลกระทบที่แข็งแกร่งขึ้นและบรรลุผลลัพธ์ที่แท้จริง นอกจากนี้ ต้องมีการ
บังคับใช้กรอบการทางานทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเคารพกลไกเหล่านี้ และมีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ
3.4.1. ประเทศไทยสามารถเพิ่มความพยายามในการรวบรวมและจัดระบบข้อมูลทั้งหมด (รวมถึง
ข้อมูลเชิงสถิติ) เกี่ยวกับการปรึกษาหารือสาธารณะโดยการพัฒนาระบบปฏิบัติการเดียว
135. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการปรึกษาหารือสาธารณะในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
รัฐบาลและบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ทาหน้าที่ติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรึกษาหารือสาธารณะที่จัดขึ้นในประเทศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2560 เมื่อมีการปรึกษาหารือสาธารณะแล้ว หน่วยงานของรัฐที่ดูแล
กระบวนการดังกล่าวต้องพิจารณาข้อมูลเพื่อร่างกฎหมายต่อไป และอย่างน้อยต้องระบุหัวข้อและความคิดเห็น
ทั่วไป รวมทั้งการให้เหตุผลของผู้เข้าร่วมแต่ละคนในการปรึกษาหารือสาธารณะนี้ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีการเผยแพร่และการนาเสนอรายงานการประเมินผลกระทบอีกด้วย สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาสามารถกาหนดให้มีการดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอีกครั้งหากจาเป็น หรือแจ้ง
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
136. ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกากาลังพัฒนาระบบปฏิบัติการเดียวที่จะรวบรวมและ
จั ดระเบี ย บข้อมูล ทั้งหมดที่เกี่ย วข้องกับ การปรึกษาหารือสาธารณะต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูล นี้ กระจัด
กระจายอยู่ตามหน่วยงานรัฐต่างๆ ดังนั้นจึงไม่มีสถิติโดยรวมหรือไม่มขี ้อมูลเกี่ยวกับการปรึกษาหารือสาธารณะ
ที่จัดขึ้นในประเทศ ซึง่ การขาดข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมและประสานกันอาจบ่อนทาลายหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
การประเมินประสิทธิภาพ รวมทั้งยังขัดขวางประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงข้อมูลนี้
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137. หลายประเทศใน OECD รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย พวกเขารวบรวมข้อมูลและสร้างสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมการปรึกษาหารือ (เช่น ในแคนาดา ฝรั่งเศส
กรีซ และประเทศอื่น ๆ) ทั้งยังเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการปรึกษาหารือที่เกี่ยวข้องกับ
ร่างข้อบังคับ (เช่น ในเอสโตเนีย สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร) หรือแม้แต่พัฒนาตัวชี้วัดการทางาน
ของการปรึกษาหารือ (ในญี่ปุ่น สโลวีเนีย หรือเม็กซิโก เป็นต้น)
138. ในแง่ นี้ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ของรั ฐ บาลไทยในการจั ด ระบบข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปรึกษาหารือสาธารณะและนาไปเผยแพร่ต่อประชาชนควรมีการดาเนินต่อไป และนาไปต่อยอดโดยการพัฒนา
การรวบรวม และการวิเคราะห์ ข้อมูล ทางสถิติ เว็บไซต์ของประเทศ OECD บางประเทศแสดงตัว อย่างที่
เหมาะสม (กล่องข้อความ 3.6.) ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุแนวโน้ม จุดอ่อน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องหน่วยงาน และกลไกต่าง ๆ นอกจากนี้อาจทาให้รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจานวน
มากสามารถประเมินผลกระทบของการมีส่วนร่วมของพวกเขาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ และสามารถส่งเสริม
ความไว้วางใจในรัฐบาล
กล่องข้อความ 3.6. ระบบปฏิบัติการเดียวทีค่ รอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับการปรึกษาหารือ
เว็บไซต์ The Consulting with Canadians รวบรวมและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปรึกษาหารือ
สาธารณะทั้งหมด ผู้ใช้แพลตฟอร์มสามารถคัดกรองและจัดเรียงข้อมูลตามหัวเรื่อง สถานะ หน่วยงาน
หรือคาสาคัญ นอกจากนี้ เว็บไซต์ยัง ถูกทาให้เข้าถึงบันทึกและการนาเสนอข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็น
ระบบและสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย
เว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้รวบรวมหัวข้อเกี่ยวกับการปรึกษาหารือสาธารณะที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐ นาเสนอข้อมูล เกี่ยวกับการเปิด การประชุมปรึกษาหารือ และแสดงรายการการ
ปรึกษาหารือสาธารณะทั้งหมดที่มีหรือครบกาหนดที่จะจัดขึ้นในประเทศ โดยข้อมูลสามารถจัดเรียง
ตามวันที่ หัวข้อ หรือหัวข้อย่อยได้
ในทานองเดียวกัน เว็บไซต์สถิติของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ชื่อว่า StatsNZ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปรึ กษาหารื อสาธารณะทั้งหมดที่ดาเนินการในประเทศ ข้อมูล จะถูกจัดเรียงตามวันที่ แต่ ผู้ ใช้ยัง
สามารถคัดกรองข้อมูลตามหัวข้อได้
ที่มา : https://www.canada.ca/en/government/system/consultations/consultingcanadians.html;
https://www.gov.uk/, https://www.stats.govt.nz/consultations/?sort=5

3.4.2. ประเทศไทยอาจพัฒนาการรณรงค์สร้างความตระหนักและความพยายามในการสื่อสาร
เพื่อเสริมสร้างสิทธิของประชาชนในการออกกฎหมาย
139. นอกจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างกระบวนการตัดสินใจและการอนุญาต
ให้ประชาชนให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดที่แตกต่างกัน บางครั้งรัฐบาลให้สิ ทธิ์ในการเสนอความคิดริเริ่ ม แก่
ประชาชนของตน และด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงมีส่วนร่วมในการกาหนดวาระสาธารณะในเชิงรุก ซึ่งเป็นกรณีที่
เกิดในประเทศส่วนใหญ่ ของ OECD ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้นาเสนอความคิดริเริ่มในกระบวนการร่าง
กฎหมาย
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140. ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนหนึ่งได้รับสิทธิในการเสนอร่าง
กฎหมายต่อรัฐสภาโดยตรง ร่างกฎหมายที่เสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือ
นโยบายขั้นพื้นฐานของรัฐ และต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างน้อย 10,000 คน
141. อย่างไรก็ตาม ในระหว่างภารกิจ การค้นหาข้อเท็จจริงของ OECD สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้เน้นย้าว่าหลังจากดาเนินการมานานกว่า 10 ปี ร่างกฎหมายที่ริเริ่มโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้พิสูจน์
แล้วว่าเป็นวิธีการสาหรับการร่า งกฎหมายที่ไม่เหมาะสม กระบวนแทบจะไม่ผ่านรัฐสภาเนื่องจากขาดการ
สนับสนุนด้านวิชาการและด้านการเมืองจากรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวว่า ที่ผ่านมามีการเสนอร่างกฎหมาย
โดยประชาชนกลุ่มริเริ่มเพียง 10 ฉบับเท่านั้น และการเสนอร่างกฎหมายยัง ไม่เคยประสบความสาเร็จ ด้วย
เหตุผ ลหลายประการ รวมถึง ตัว อย่ าง เช่น ปัญหาทางวิช าการเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ที่ว่าร่างกฎหมายต้ อ ง
เกี่ยวข้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมายอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
142. รัฐบาลไทยสามารถพิจารณาสร้างองค์ความรู้และสื่อสารเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงข้อกาหนด
ที่ต้องปฏิบัติตามในการออกกฎหมายและพัฒนาความสามารถของการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายเชิงรุก
สิ่งนี้จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาแก่ประชาชน ตลอดจนสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย โดยที่โครงการและการรณรงค์ปัจจุบัน ที่ดาเนินการใน
ประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสามารถใช้เป็นแนวทางได้ (กล่องข้อความ 3.7.)
กล่องข้อความ 3.7. โครงการสร้างความตระหนักและการรณรงค์
การพัฒนาความคิดริเริ่มในการสร้างความตระหนักมีหลายวิธีและหลายช่องทาง ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการแบบเดิม ๆ เช่น ใบปลิว
และโปสเตอร์ที่พิมพ์ออกมาหรือโฆษณาออนไลน์ การรณรงค์บนสื่อสังคมออนไลน์ และวิดีโอแบบโต้ตอบ นอกจากนี้ รัฐบาลยัง
สามารถส่งเสริมความคิดริเริ่มเหล่านี้เองหรือผ่านความพยายามร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม
ตัวอย่างเช่น รัฐสภาอังกฤษจัดสัปดาห์รัฐสภาประจาปี ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมกับประชาชนจากทั่วสหราชอาณาจักรเพื่อหารือ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและอานาจของประชาชน และกระตุ้นให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนที่ลงทะเบียนจะได้รับชุด
อุปกรณ์ที่เต็มไปด้วยของหลายอย่าง เช่น หนังสือกิจกรรม ธง และกล่องลงคะแนน เป็นต้น ประชาชนอาจถูกจัดกลุ่มตามอายุ
และความสนใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่
•
•
•
•
•
•
•

ช่วงถามตอบ แบบทดสอบ และการอภิปรายอย่างมีชีวิตชีวา
การสร้างคาร้องและรณรงค์เพื่อการเปลีย่ นแปลง
การทาวิดีโอและการโพสต์ออนไลน์
การอภิปรายประเด็นและการโหวต
การประชุมตามหัวข้อและการเลือกตั้งสภาของโรงเรียน
การอบขนม การประดิษฐ์ และการระบายสี
การเข้าพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาขุนนาง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือนายกเทศมนตรี ฯลฯ

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังรวมถึงการแข่งขันเพื่อรับรางวัลรัฐสภา และประชาชนสามารถลงทะเบียนผู้รับจดหมายของโครงการ
เพื่อรับทราบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อริเริ่ม ทั้งนี้ ในปี 2019 มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1.2 ล้านคน
ที่มา: Toolkit: Citizen Participation in the Legislative Process, https://www.ukparliamentweek.org/en/
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143. นอกจากนี้ รั ฐ บาลไทยอาจพิ จ ารณาพั ฒ นาความคิ ด ริ เ ริ่ ม โดยให้ สิ่ ง จู ง ใจโดยตรงส าหรั บ
ประชาชนเพือ่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในเชิงรุก คล้ายกับโครงการพลเมืองยุโรปในสหภาพยุโรป (กล่องข้อความ3.8)
กล่องข้อความ 3.8. โครงการความคิดริเริ่มของพลเมืองยุโรป
ในปี 2011 สหภาพยุโรปได้พัฒนาโครงการ European Citizens Initiative (ECI) โครงการริเริ่มนี้ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมโดย (1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดริเริ่มมากมายที่พลเมืองดาเนินการเพื่อ
นาเสนอและอภิปรายในรัฐสภา และ (2) อานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างผู้สนับสนุนการริเริ่มใน
ประเทศต่าง ๆ
โครงการ European Citizens Initiative (ECI) อนุญาตให้คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาข้อเสนอสาหรับการ
ออกกฎหมายใดก็ตามที่ต้องมีลายเซ็นของพลเมืองสหภาพยุโรปอย่างน้อยหนึ่งล้านคน ซึ่งในการลงทะเบียน
ความคิดริเริ่ม พลเมืองสหภาพยุโรปอย่างน้อย 7 คนที่อาศัยอยู่ใน 7 ประเทศในสหภาพยุโรปต้องตั้งทีมขึ้นมา
สนับสนุนประเด็นดังกล่าว โครงการ European Citizens Initiative (ECI) ให้ความช่วยเหลือโดยให้สิทธิ์ ใน
การเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์
เมื่อความคิดริเริ่มได้รับการยอมรับ คณะกรรมาธิการจะแปลความคิดริเริ่มนี้เป็นภาษาราชการทั้งหมด จากนั้น
ให้เวลาในการรวบรวมลายเซ็น 1 ล้านฉบับภายใน 12 เดือน จากนั้นแถลงการณ์สนับสนุนเหล่านี้ต้องได้รับการ
ตรวจสอบและจะต้องส่งความคิดริเริ่มไปยังคณะกรรมาธิการ (พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนและเงินทุน
ที่ได้รับ) ภายในสามเดือนข้างหน้า
จนถึงเดือนมีนาคม ปี 2020 มีคาขอลงทะเบียน 96 รายการ โครงการความคิดริเริ่มที่ลงทะเบียน 72 โครงการ
และโครงการความคิดริเริ่มที่ประสบความสาเร็จ 5 โครงการ
ที่มา: European Union ปี 2020 “European Citizens’ Initiative Week” https://europa.eu/citizens-initiative/_en
(เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2020)

ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ น โยบายของราชอาณาจั กรไทยที่มุ่ งส่ งเสริ ม ความโปร่ง ใสและความซื่ อ ตรงในการ
ตัดสินใจของภาครัฐได้แสดงให้เห็นว่ากรอบกฎหมายของประเทศในประเด็นนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว นอกจากนี้ยังมี
ข้อกังวลในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิรูปที่เสนอเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงคุณภาพของกรอบการทางานและแนะนาแนวทางที่สอดคล้องกันมากขึ้นเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และความซื่อตรงในกระบวนการตัดสินใจ สามารถสรุปได้ดงั นี้
การส่งเสริมกฎระเบียบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย
• ประเทศไทยสามารถเริ่มกระบวนการหารืออภิปรายและดาเนินการพัฒนากฎเกณฑ์หรือแนวทาง
เฉพาะเพื่อกากับดูแลปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ของรัฐในระหว่างการ
กาหนดนโยบาย อีกทางหนึ่ง อาจรวบรวมคาสั่งในหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพสาหรับข้าราชการ
พลเรือนหรือจัดเตรียมกฎหรือหลักการที่กาหนดวิธีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้กาหนดนโยบายควร
ติ ด ต่ อ หรื อ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ส่ ว นตั ว อย่ า งไร ตั ว อย่ า งเช่ น การร่ า งหลั ก
จรรยาบรรณสาหรับสมาชิกรัฐสภาที่กาลังจัดทาอยู่ในปัจจุบันอาจเป็นโอกาสในการจัดการเหล่านี้
• รัฐบาลไทยสามารถนาการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปรึกษาหารือสาธารณะฉบับใหม่
มาพิจารณาให้มีการรวมแนวทางเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ และกรอบเวลาของการ
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ปรึ กษาหารื อสาธารณะ นอกจากนี้ ยัง จะได้รับประโยชน์จ ากระบบแบบรวมศูนย์ ในการจั ด
ระเบียบการปรึกษาหารือ เช่น ระบบปฏิบัติการออนไลน์ที่วางแผนไว้ในปัจจุบันที่ อยู่ในระหว่าง
การพัฒ นา เพื่อให้ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยได้รับข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการมีส่ ว นร่ว มที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด
การส่งเสริมความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจ
• ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการอภิปรายเมื่อเร็ว ๆ นี้ เกี่ยวกับการปฏิรูปพระราชบัญญัติ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น แนวทางแก่
ประชาชนในการขอข้อมูลสาธารณะ นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินการตามกรอบกฎหมาย
มีประสิทธิผล รัฐบาลไทยสามารถเสริมสร้างและส่งเสริมความเป็นอิสระของกรรมาธิการข้อมูล
ข่าวสารของประเทศไทย โดยกาหนดข้อกาหนดเฉพาะสาหรับการแต่งตั้ งกรรมาธิการและการ
จัดสรรงบประมาณอิสระให้กับตาแหน่ง
• นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความไว้วางใจในรัฐบาลของประชาชน กุญแจสาคัญคือรัฐบาลต้อง
ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เรื่องขั้นตอนการร่างกฎหมายต่าง ๆ และเตรียมข้อมูลเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในกระบวนการตัดสิน ใจ ซึ่งการพัฒ นาระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อมูล นี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ในขั้นต้น สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของรัฐสภา
ให้ทันสมัย เพื่อจัดระบบข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดและจัดเตรียมระบบปฏิบัติการที่ใช้งานง่ายขึ้น
• ในบริ บ ทของการอภิป รายปั จ จุบัน เกี่ยวกับ การแก้ ไ ขพระราชบัญ ญัติ ข้ อ มูล ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยอาจพิจารณารวบรวมเรื่องการจัดการหรือแนวทางที่จะกาหนด
หรือเสนอแนะเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการกากับดูแลจัดทากาหนดการด้านภารกิจ
ของตนเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน ซึง่ ข้อกาหนดที่คล้ายคลึงกันนี้สภาผู้แทนราษฎรควรนาไปหารือ
เช่นกันและรวบรวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสาหรับสมาชิกรัฐสภาในอนาคต
• ประเทศไทยอาจพิจารณาขยายบทบัญญัติมาตรา 129 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไป
ยังคณะกรรมาธิการส่วนใหญ่ของรัฐบาลในฝ่ายบริหาร ดังนั้น ข้อมูลของคณะกรรมาธิการชุดต่าง
ๆ จะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งเอกสาร รายงานการประชุม หรือ กาหนดการทางานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มเติมยังควรรวบรวมข้อกาหนดต่าง ๆ ไว้เพื่อสร้างความสมดุล
เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาในแง่ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาคเอกชน หรือการสั่งห้ามการจ่ายเงินในภาคอุตสาหกรรมให้กับสมาชิกคณะกรรมการ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้และการสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ประเทศไทยสามารถเพิ่มความพยายามในการรวมศูนย์และจัดระบบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับ การ
ปรึกษาหารือสาธารณะ โดยการพัฒนาระบบปฏิบัติการเดียว รวมถึงข้อมูลทางสถิติ ซึ่งจะช่วยให้
สามารถระบุแนวโน้มและจุดอ่อน และวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็น หน่วยงาน และกลไก
• รัฐบาลไทยสามารถพิจารณาดาเนินการริเริ่มการสร้างความตระหนักรู้และการสื่อสารเพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงข้อกาหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อริเริ่มการออกกฎหมาย และพัฒนาความสามารถในการมี
ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายในเชิงรุก
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